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PRESENTACIÓ
Francesc Colomé
Alcalde de les Franqueses del Vallès

Iniciem el 2017 amb un municipi encara més
ric en entitats esportives i vincles amb el món
de l’esport. Una de les principals característiques de les Franqueses segueix sent el caràcter
actiu de la seva gent i la multiplicitat d’esports
que s’hi practiquen.
Durant el 2016 va néixer el Club de Patinatge
Artístic Les Franqueses i també l’Associació En
Marxa. Tenim clubs esportius d’alt nivell
competitiu en gairebé tots els esports, que
atrauen esportistes d’arreu de la comarca, però
també en tenim d'altres de molt singulars i no
per ser petits deixen de fer grans coses; en són
un exemple el Projecte Mundial de Karate que
va organitzar el Club Nokachi, el ciclocròs
internacional de la Unió Ciclista Les Franqueses
o qualsevol de les curses que s’organitzen,
inclosa la Copa Internacional de BTT de Corró
d'Amunt, o bé el reconeixement a l’AE Ramassà
com a equip ambaixador de l’ONU, els membres del qual aprofito per felicitar. Agraeixo a
totes les entitats esportives la tasca que fan en
benefici de la comunitat, molt sovint amb grans
gestos altruistes, i també crec que podem estar

Juan Antonio
Corchado
Regidor d’Esports
President del Patronat Municipal
d’Esports

Any rere any, coincidint amb la Nit de
l’Esport, tenim l’oportunitat de retrobar-nos
totes les persones que d’alguna manera estem
vinculats a l’esport de les Franqueses, ja sigui
des d’alguna responsabilitat concreta, o bé
perquè el practiquem, el gaudim, el compartim, acompanyem i seguim els que en fan o
simplement perquè estem convençuts i
convençudes que l’esport va molt més enllà
del que representa per si mateix i que té una
dimensió social, cívica, integradora i educadora.
De tot això n’estic convençut i crec que, de
manera prioritària, cal posar les persones al
centre de l’acció de la política esportiva del
municipi, tant les que són protagonistes per la
seva pràctica esportiva com les que, des del
treball associatiu, ho fan possible amb la seva
dedicació i esforç.
En aquesta línia, des del Patronat Municipal
d’Esports hem promogut algunes iniciatives
que volen incidir en aquestes dues dimensions
de la pràctica esportiva al municipi. En primer
lloc, i pel que fa referència a les persones,
aquest any s’enceta un línia de beques per
facilitar l’accés a la pràctica esportiva a tots els
esportistes que estiguin en edat de formació i
que disposin de menys recursos. Aquestes
beques tindran caràcter finalista, és a dir, que

satisfets amb les iniciatives i feina que fan la
gent del Patronat Municipal d’Esports.
La intensa activitat esportiva i l’augment de
població també fan necessari que el municipi
creixi amb ells. Això demana actuacions. Així
doncs, farem un estudi d’eficiència energètica
amb l’objectiu de renovar la il·luminació de les
grans instal·lacions, com el Complex Esportiu
Municipal i els camps de futbol. També tenim
un projecte il·lusionant que és més a prop que
mai: el nou pavelló que tindrà el Centre Cultural
de Corró d’Avall i que es començarà a construir
el segon semestre de 2017, la remodelació de la
Zona esportiva de Llerona i, per últim, la
construcció dels vestidors al camp de futbol 7
de Bellavista.
No tinc cap dubte que la bona salut de
l’esport al nostre municipi continuarà. Gràcies,
doncs, per fer-lo tan atractiu i per aconseguir,
partit rere partit, esdeveniment rere esdeveniment, portar el nom de les Franqueses arreu
del país i, sobretot, “fer poble”! Mai caminareu
sols!

se’n beneficiaran aquelles entitats en les quals
els destinataris o destinatàries facin la seva
pràctica esportiva. En aquesta mateixa línia
també, i pel que fa a les activitats esportives
que es promouen i/o s’organitzen directament
des del Patronat Municipal d’Esports, el ple de
l’Ajuntament ha aprovat la tarifació social.
En segon lloc, i amb la voluntat de fer valer
tot el treball que es fa des de les entitats esportives, enguany s’ha incrementat un deu per
cent la dotació de la partida destinada a
subvencions per a activitats esportives.
A aquestes iniciatives concretes vull afegir la
meva voluntat de mantenir contacte periòdic
amb totes les entitats per poder copsar de prop
el treball que s’hi fa i conèixer de primera mà la
realitat i les necessitats de cadascuna d’elles.
Per últim, vull agrair-vos la tasca i la contribució que, des dels diferents àmbits de
responsabilitat o de pràctica, feu per l’esport de
les Franqueses. En aquest apartat vull destacar
també el paper del Patronat Municipal
d’Esports com a cadena de transmissió del
motor de l’esport franquesí i l’esforç per ajudar
a mantenir viva la flama de la il·lusió dels
vostres, que també són els nostres, projectes!
Que la flama no s’apagui mai!

ESCOLA ESPORTIVA
I ACTIVITATS DE FORMACIÓ
Handbol - Bàsquet - Activitats d’iniciació esportiva
a les escoles - Bàdminton - Escola de karate Escola de tennis i pàdel

Secció d’handbol

van jugar. Així, van aconseguir la lliga del Consell Esportiu del Vallès
Oriental (CEVO), el campionat de Catalunya, la copa CEVO, la copa
Federació, i la Granollers Cup. També cal destacatar el bon paper de
l’aleví masculí expert, un grup que a base de treball i molt d'esforç es va
quedar a les portes del Top-4 del Campionat de Catalunya.

Si haguéssim de definir la temporada 2015-2016 amb un valor,
probablement escolliríem el COMPROMÍS: compromís dels jugadors,
compromís dels pares i mares, compromís dels entrenadors i compromís de la direcció tècnica. En definitiva, el compromís de tothom que
compon aquest mecanisme on cada peça és important. Aquest valor és,
doncs, la senya d'identitat d'una secció que practica l’esport de l’handbol
i s'ho passa molt bé.

Enrere deixem la infinitat de tornejos i trobades que van realitzar a
tot arreu de Catalunya on es practica l’handbol. El colofó de la temporada va ser la Granollers Cup, on cada any aconseguim classificar més
equips a la fase final del diumenge. A més, les alevines van guanyar-la i
els alevins expert van quedar segons. La temporada passada va servir,
doncs, per consolidar el valor del compromís a la nostra secció. En la
2016-2017 n’incorporarem de nous. Per últim, acabaré amb una gran
frase “Els somnis també s’entrenen”.

El creixement de volum de la secció també és una dada important
d'aquesta temporada passada, ja que vam arribar al nivell dels clubs
esportius de referència de la comarca: vam passar dels 200 esportistes,
des d’escola fins a cadet. Els equips femenins van continuar amb molt
bona salut, ja que vam poder conservar pràcticament tota la estructura
de categories, des de benjamí fins a sènior, fita important ja que l’esport
femení està molt centralitzat i costa molt formar equips, amb la corresponent retenció de talent i de jugadores. Cal destacar l’immillorable
paper de les nostres alevines, que a nivell català van guanyar tot allò que
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Secció de bàsquet

l’evolució dels seus jugadors: tot i un inici complicat, s’hi van anar veient
importants millores gràcies al treball fet amb el grup.

Una temporada més, i ja en van prop de 45, el bàsquet a les Franqueses tornava a arrencar, i ho feia amb més força, més equips, més
jugadors i més entrenadors. Vam créixer en llicències (290 en tot el
club), jugadors (238 en totes les categories), i en equips (vam passar de
13 a 15 equips del PME, a part de les escoles de bàsquet). Les xifres ja fa
temps que són importants, sens dubte gràcies a la tasca i dedicació de
tots plegats.

El MINI FEMENÍ, tot i patir un canvi d’entrenador a mitja temporada,
va anar creixent com a equip. La feina feta inicialment pel David
Custodio, i després pel Sergio Espinosa i el Sergi Faura, va anar donant
fruits, i es va convertir a final de temporada en un bloc molt sòlid.
EL PREINFANTIL MASCULÍ NEGRE també va tenir diversos entrenadors (canvis motivats per temes professionals), però no van afectar el
compromís dels jugadors amb l’equip, amb un gran índex de participació dels nois que van acabar entrenant l’Alejandro i la Blanca Valle. El
bloc ha continuat pràcticament junt aquesta temporada, amb algunes
incorporacions.

Amb tots els equips complets, comptant amb dos entrenadors en la
seva majoria, i alguns d’ells competint en el màxim nivell del bàsquet
català, la temporada va començar amb moltes ganes i il·lusió.
Parlem de cada equip i de les seves peculiaritats:

El PREINFANTIL MASCULÍ VERD va ser l’altre equip que va competir
a nivell A. Els jugadors entrenats pel Toni Olivares i el Javi Liria van fer
una molt bona temporada en la màxima categoria del nostre bàsquet.

PREMINI MASCULÍ NEGRE: entrenats pel Sergi Faura i el Sergi
Retamal, per a la majoria dels jugadors (de primer any) era l’inici en
competició. Moltes hores dedicades a aprendre el joc, habilitats, etc.,
però també moltes ganes i entrega dels jugadors, que van anar evolucionant molt positivament en el transcurs de la temporada.

Les noies del PREINFANTIL FEMENÍ NEGRE, entrenades per la Judit
Corbacho i l’Agnès Tetuà, encaraven el seu segon any en la categoria
amb algunes baixes. Amb tot, es van anar refermant a la categoria, on
van disputar partits molt i molt emocionants. El bloc es va mantenir
pràcticament sencer, senyal de la bona sintonia del grup.

PREMINI FEMENÍ: la Sarai Budia i la Carla Alacambra van portar
aquest equip de jugadores amb un any de bagatge ja en competició,
amb el qual van aconseguir una gran cohesió grupal i una valoració molt
satisfactòria quant a evolució de les jugadores i capacitat competitiva. El
bloc va avançar pràcticament al complet aquesta temporada, competint en categories altes.

El PREINFANTIL FEMENÍ VERD va realitzar una molt bona temporada. Les jugadores que dirigia en Gerard Marquès van aconseguir ser un
bloc molt sòlid i conjuntat, fet que es va traduir en bons resultats i en
una valoració molt satisfactòria.

PREMINI MASCULÍ: l’equip que entrenava el Marià Yeste i l’Albert
Resina van disputar una fase prèvia a nivell B, però el bon joc exhibit va
fer decidir inscriure l’equip a nivell A. Tot i que els resultats no van
acompanyar, l’experiència per a aquests jugadors (alguns d’ells de
primer any, i fins i tot algun en edat d’escola de bàsquet) va ser molt
important, i segur que els servirà per a les properes temporades.

L’INFANTIL MASCULÍ NEGRE va ser un equip amb alts i baixos, que va
alternar bones actuacions amb partits menys engrescadors. La feina
feta per l’Álvaro Lasala i el Fran Sorolla ha tingut continuïtat aquesta
temporada en la categoria cadet.

L’Óscar Casacuberta i el Sergio Espinosa van entrenar el MINI
MASCULÍ NEGRE, un equip on la participació i compromís del conjunt
van ser molt alts, amb entrenaments en què sempre hi havia la majoria
dels jugadors.

L’INFANTIL MASCULÍ VERD, entrenat inicialment pel Francesc
Pujadas i l’Óscar Casacuberta, va tenir un relleu en la figura del primer
entrenador: el Javi Liria. L’equip va anar clarament de menys a més. Tot
i començar amb una fase prèvia molt complicada, de mica en mica es
van anar veient els resultats de tot el treball que hi havia al darrere.

Del MINI MASCULÍ VERD, entrenat per l’Albert Pericas i la Clara
Espinasa, que va competir a nivell B en ambdues fases, en destacaríem

La Clara Espinasa va agafar l’INFANTIL FEMENÍ, un equip creat pràcticament del tot a partir de jugadores provinents d’altres clubs, que amb
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el pas dels mesos es va anar consolidant com un equip unit, treballador,
i que ha tingut continuïtat la temporada actual.
El CADET MASCULÍ NEGRE, format per jugadors de 1r any, va jugar en
una categoria específica per a aquesta edat, amb equips de molt nivell,
que amb el temps es va anar adaptant a les exigències de la categoria.
Entrenats per la Carla Alacambra i la Sarai Budia, aquest equip ha tingut
un recorregut fins a l’actual interterritorial d’aquesta temporada.
I per acabar, dels equips federats de Promoció tenim el CADET
MASCULÍ VERD, entrenat pel Joan Hernández i el Sergio Espinosa.
Format pràcticament per jugadors de segon any, també va tenir una
progressió de joc i de resultats.
Fora de competició, vam tenir els quatre equips d’ESCOLA DE
BÀSQUET. Més de 40 petits jugadors i jugadores que, entrenats per la
Pilar Sánchez, la Carla Alacambra, el Javi Liria i el Gerard Sánchez, són
el futur del bàsquet franquesí. Veure’ls en els entrenaments i trobades
que s’organitzaven era una gran satisfacció per a tots els que estem al
darrere de tot el bàsquet del nostre poble.
En definitiva, anem creixent a nivell social i esportiu, però sobretot
anem creixent dins de la nostra petita parcel·la en l’aspecte educatiu (tot
i que sovint és un aspecte no massa comprès per jugadors i pares i
mares). Anem impulsant la gran quantitat de valors que un esport com
el bàsquet porta intrínsecs, i volem que segueixi així cada cop més.
Voldria acabar igual que vaig acabar la temporada passada, ja que
aquest ha de ser el nostre objectiu: hem de seguir creixent! I per
aconseguir aquest objectiu, tots som necessaris amb les nostres
aportacions: jugadors i jugadores, entrenadors i entrenadores, equip
tècnic, i no ens oblidem dels pares, amb la seva tasca tan i tan important. Tots a seguir remant!
Guillem Estrada
Coordinador PME Les Franqueses
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Activitats d’iniciació esportiva a
les escoles

Bàdminton
La temporada 2015-2016 va ser una temporada carregada d’èxits i
victòries. En la categoria verd masculí el Cristian Pérez va quedar primer
i el Joel Jiménez quart. Al verd femení vam aconseguir un primer lloc
de l’Ainhoa Sierra i un tercer lloc de la Tatiana Jiménez. El nostre
jugador Àlex Cos va quedar primer al blau masculí. Les noies del blau
femení van aconseguir un triplet: la Laia Sánchez primera, l’Helena
Muñoz segona i la Júlia Parés tercera. Al vermell masculí el Mario Castro
va quedar tercer. Les dues noies del vermell femení van aconseguir un
doblet: la Belén Sellarés primera i la Yolanda Álvarez segona. Va ser una
temporada molt bona ja que de sis categories vam fer cinc primers
llocs, dos segons, tres tercers i un quart. Això ens va motivar per fer-ho
bé al Campionat de Catalunya per al qual es van classificar 9 dels
nostres 11 jugadors. Es va jugar a Tarragona on vam aconseguir dos
primers i dos segons llocs. Com a entrenadora, estic orgullosa dels
resultats obtinguts i espero que la temporada actual vagi igual o millor.
A què esperes, per venir a provar el bàdminton una tarda? Anima-t’hi!

I per als nens més petits de la casa els monitors del Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses es desplacen fins a les escoles de tot el
municipi (Bellavista-Joan Camps, Joan Sanpera, Guerau de Liost,
Colors i Camins) per fer-hi sessions de psicomotricitat (a partir del cos
poder desenvolupar la ment) on realitzen activitats dirigides per un
monitor especialitzat en la matèria. Se’n diu iniciació esportiva (activitat
on els infants s’inicien als esports d’equip o individuals), que realitzen
just en acabar l’escola. Una altra novetat és l’aeròbic, que es consolida
dins de l’oferta del Patronat. La temporada passada es van dur a terme
festivals d’aeròbic i l’exhibició de final de temporada a la nostra Diada
del joc i de l’esport. Els beneficis que comporten aquestes activitats són
clars: la salut i sobretot l'aprenentatge de valors.
Jordi Jiménez
Coordinador de l’Escola Esportiva i Activitats de Formació

Aina Sánchez
Entrenadora de bàdminton

Escola de karate
A l’octubre del 2015 s’inicien les classes de karate al Patronat. Es fa
servir com a dojo (sala d’entrenament) el gimnàs de l’escola Guerau de
Liost. Els seus responsables, Agustí Núñez i Montse Marín, del Club
Karate Nokachi, estan molt orgullosos de la rebuda i motivació de tots
els alumnes. A l’inici només comptàvem amb sis alumnes però a final
de temporada, al juny, ja érem més de vint. Actualment, les classes són
els dimarts i dijous de 18 a 19 h i de 19 a 20 h, amb uns vint nens a cada
hora. En el primer any, els alumnes van aprendre la base del karate i,
amb estudi i pràctica, alguns van obtenir el cinturó groc.
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Escola de tennis i pàdel
Un altre any, el Patronat Municipal d'Esports i l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana van dur a
terme la gestió de l'escola de tennis i de l'escola pàdel de les Franqueses del Vallès. L'escola de
tennis té un gran nombre d'alumnes d'edats compreses entre els 5 i els 16 anys. En canvi la
majoria d'alumnes de l'escola de pàdel són alumnes adults. Com és habitual en cada temporada,
l'escola de tennis va organitzar la seva tradicional trobada de Nadal, la trobada amistosa de
minitennis i tennis amb el CT Cardedeu (emmarcada dins la Fira de Sant Isidre d'aquesta població) i també les clàssiques cloendes de curs de tennis (partits de pares i fills) i de pàdel del torneig
de cloenda. També es va realitzar la sortida a l’Open Banc Sabadell 64è Trofeu Conde de Godó
2016, sortida conjunta amb els alumnes de tennis de les Franqueses del Vallès i de Cardedeu. Tots
els actes, trobades, sortides i campionats es realitzen per fomentar la pràctica i l'aprenantatge
d'aquests dos esports i perquè els alumnes, tant els nens i nenes, com els nois i noies i els adults,
es diverteixin jugant. En relació amb la competició tennística per equips, van competir a la 2a Lliga
Catalana, al Campionat de Catalunya per equips per comarques organitzat per la Federació
Catalana de Tennis els següents equips: un equip aleví masculí, un equip infantil masculí, un
equip infantil femení i un equip cadet masculí.
L'equip de monitors de l'Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana vol donar les gràcies a tot l'equip
tècnic del PME i vol desitjar a tothom una bona temporada esportiva.
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ACTIVITAT FÍSICA PER A LA
GENT GRAN I MANTENIMENT
PER A ADULTS
Aquests progames compten amb una llarga tradició
al municipi
L’activitat física per a la gent gran i l’activitat física de manteniment per a adults són dues activitats que, any rere any, ens mostren amb la seva
gran afluència la consciència que té la gent més gran del municipi de realitzar esport regularment. Es tracta d’un treball que combina activitat física
i, un cop al mes, activitat aquàtica, a més de les caminades que es fan a diferents municipis d’arreu de Catalunya.
És un treball global que té l’objectiu de millorar les xifres de sedentarisme adult, i millorar així l’estat físic i mental del practicant, per poder tenir i
millorar uns hàbits saludables i també per afavorir les relacions socials entre les persones i passar-s’ho bé.
Finalment, des del Complex Esportiu Municipal de les Franqueses només volem dir que l’objectiu primordial i més important pel qual treballem,
és continuar sent una instal·lació de qualitat, acollidora, on els serveis i les activitats estiguin a l’alçada de les expectatives dels usuaris i on els usuaris
trobin tots els serveis i activitats que necessitin i, sobretot, on tothom gaudeixi de l’activitat física i saludable.
Salut i esport per a tothom!

Butlletí Informatiu
Patronat Municipal d’Esports
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Activitat física per a la gent gran
i manteniment per a adults

PROGRAMA ESCOLAR
DE PROMOCIÓ ESPORTIVA
Totes les escoles de primària de les Franqueses del
Vallès participen en aquest programa

També es realitza una activitat a la natura de la qual el Patronat en
subvenciona el cost de l’autocar per poder fer el desplaçament. A més,
es fa natació a la piscina municipal. I els de 6è participen en una jornada
de primària on les cinc escoles del municipi es reuneixen al pavelló,
camp de futbol i pistes de tennis i pàdel i fan una competició entre elles.

A les Franqueses tenim un dels millors programes de col·laboració
entre escoles i administració per promocionar l’esport entre els joves. Es
tracta d’un programa que compta amb una gran diversitat d’esports i
que s’adapta perfectament al currículum escolar.
Monitors del Patronat Municipal d’Esports treballen directament a les
escoles dirigint les següents activitats: iniciació a l’handbol, iniciació al
bàsquet a 3r i 5è amb quatre sessions d’una hora. També fan matins
esportius al pavelló amb 2n i 4t, on practiquen esports com el tenis, el
bàdminton, l’handbol i el bàsquet. També fan una sessió de tir amb arc
en una nau homologada per la Federació Espanyola de Tir amb Arc.

Butlletí Informatiu
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Tot això no seria possible sense la complicitat del gran grup de
mestres d’educació física dels centres, que s’impliquen molt en aquest
exitós programa, molt satisfactori per a tots els alumnes i escoles.
Jordi Jiménez
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Programa escolar
de promoció esportiva

PROGRAMA ‘PILOT’ PER A
LA PROMOCIÓ I LA DIFUSIÓ
DE LA MARXA NÒRDICA
Més de 100 persones ja participen en les
sessions pràctiques d’iniciació a la marxa nòrdica

La pràctica d’aquesta activitat genera molts beneficis, ja que aquesta
activació muscular constant, en què entra en funcionament el tren
superior del cos –cintura, tors, espatlles i braços–, enforteix la columna
vertebral, prevé els mals d’esquena, tonifica el sòl pèlvic i aporta
benestar físic i mental.

Dins del marc del projecte Esport Saludable, promogut conjuntament pel Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura,
Infància, Educació i Joventut i la Biblioteca Municipal de Bellavista, el
Patronat Municipal d’Esports ha impulsat un programa ‘pilot’ per a la
promoció i la difusió de la pràctica de la marxa nòrdica a les Franqueses
del Vallès.

Aquest programa, que ha estat
dissenyat pel PME,
consta de tres fases:
Primera: disseny
del programa i
formació
dels
tècnics.
Segona: xerrades
de
difusió
a
diferents col·lectius
del municipi.
Tercera: implantació del programa.

Aquest programa
pretén promoure
l’activitat física i la
salut entre la població de les Franqueses del Vallès,
mitjançant la pràctica de la marxa
nòrdica.
La marxa nòrdica
és una activitat física
molt completa que
consisteix a caminar
de manera harmònica i equilibrada
amb uns bastons dissenyats especialment per a una tècnica concreta i
específica que requereix el treball de gairebé el 90% de la musculatura
corporal.

Actualment, el
programa es troba
en la fase d’implantació i ja s’han començat a realitzar les activitats amb
els diferents grups que s’han creat.
Cal destacar que, d’un total de 148 persones que han assistit a les
xerrades informatives, 106 s’han inscrit a les sessions pràctiques. Des
del Patronat Municipal d’Esports valorem molt positivament aquesta
resposta i esperem poder donar continuïtat a aquest programa en el
futur.

La tècnica de la marxa nòrdica s’ha d’aprendre bé per poder obtenir
tots els beneficis d’aquesta pràctica. D’entrada, millora la posició corporal; amb una combinació de moviments simètrics, rítmics i dinàmics
ajuda a disminuir el cansament per l’efecte del treball dels braços sobre
els bastons, al mateix temps que redueix la pressió sobre les articulacions de turmells, genolls i malucs.

Butlletí Informatiu
Patronat Municipal d’Esports

Josep Campaña

14

Programa ‘pilot’ per a la promoció i la difusió
de la marxa nòrdica

ACTIVITATS DESTACADES
DEL 2016
Un any més, la festa de l’Esport de les Franqueses
aplega un gran nombre d’assistents

Els atletes Carmen Martín i José Perales, millors esportistes amateurs
del 2015
Més de 450 persones van assistir, el 26 de febrer de 2016 a l’Hotel
Ciutat de Granollers, a la 20a Nit de l’Esport, organitzada un any més pel
Patronat Municipal d’Esports. Finalitzat el sopar es van reconèixer les
gestes esportives que set equips van aconseguir durant la temporada
2014-2015; els mèrits personals de set persones que van destacar per la
seva dedicació i la implicació en el foment de l’esport a les Franqueses; i
el suport i patrocini d’una empresa.

2014-2015 els quals, just abans de començar el sopar, van rebre un
diploma per la seva nominació.
Així doncs, els millors esportistes amateurs van ser els atletes
Carmen Martín, del Club Atletisme A 4 el km, i José Perales, del Club
Atletisme Canovelles. Pel que fa als millors esportistes de formació, van
ser Judit Viñas, del RCD Espanyol, i Sergi Navarro, del BM Granollers. En
categoria de promoció, els escollits van ser Marta Rueda, del Bàsquet
Sant Andrià, i Pol Guillén, del Club Atletisme Canovelles. El premi al
millor entrenador el va rebre Jordi Martos, del Club Atletisme Canovelles.

Acte seguit va tenir lloc el lliurament dels premis als millors esportistes. Unes setmanes abans de l’acte, les entitats esportives del municipi
van participar en les nominacions dels esportistes segons les categories
de millor entrenador/a; promoció masculí/femení; formació masculí/femení; i amateur masculí/femení. En total, les associacions franquesines van nominar 81 persones com a millors esportistes de la temporada

Butlletí Informatiu
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L’esportista d’elit convidat en aquesta ocasió va ser Roger Esteller,
exjugador de bàsquet ACB del FC Barcelona i del CB Granollers.
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Activitats destacades
del 2016

Uns 600 atletes participen al 24è Cros Escolar
El 16 de gener de 2016 va tenir lloc el 24è Cros Escolar al parc de
Milpins, amb la participació de 600 corredors i corredores, organitzat
pel Patronat Municipal d’Esports amb la col·laboració de diverses
entitats locals.

Piedra; en aleví masculí, Adan Mounin; en aleví femení, Paula Hernández; en benjamí masculí, Albert González; en benjamí femení, Carles
Casellas; en prebenjamí masculí, Marc Puertas; en prebenjamí femení,
Carla Gallardo; en mini masculí, Charafedolin Bilal; i en mini femení,
Valentina Cobos.

Els guanyadors de les diferents curses van ser els següents: en cadet
masculí va vèncer Jussef Essabani; en cadet femení, Maria Atares; en
infantil masculí, Mohamed Essabany; en infantil femení, Júlia de la

Pel que fa al 21è Cros Popular, Carmen Martín, del club A 4 el Km, i
Sergio Martínez, del CA Canovelles, van ser-ne els guanyadors.

Un total de 500 infants juguen el 2n Torneig d’Any Nou de bàsquet
El 2 i 3 de gener de 2016 va tenir lloc la segona edició del Torneig
d’Any Nou de bàsquet al Pavelló Poliesportiu Municipal.
A diferència de l’any anterior, el dissabte es van jugar tots els partits
de la categoria premini, i el diumenge, tots els de la categoria mini. Un
total de 40 equips de tota la geografia catalana, amb més de 500
jugadors i jugadores, van participar en el torneig que organitza el Club
Bàsquet Les Franqueses i el Patronat Municipal d’Esports.
En la competició premini, els equips guanyadors van ser el següents:
Sant Adrià, en la categoria femení nivell B; el Regina Carmeli, en masculí
nivell C; i la Salle Manresa, en masculí nivell B. En la competició mini, els
vencedors van ser: el Regina Carmeli en categoria femenina; el CB
Vilassar de Dalt, en masculí C; i el Manyanet Molins, en masculí B.
Butlletí Informatiu
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Activitats destacades
del 2016

11.000 corredors i corredores passen per les Franqueses del Vallès
amb motiu de la 30a edició de la Mitja Marató
El 7 de febrer de 2016 va tenir lloc la 30a edició de la Mitja Marató
Granollers-les Franqueses-la Garriga. Les sorpreses d’aquest any van
ser la pluja, que va acompanyar els 11.000 corredors i corredores de la
cursa (288 de les Franqueses), i la victòria del kenyà Alex Korio després
que l’estrella de la prova, el seu compatriota Dennis Kimetto, renunciés
a la primera posició de bon principi. La també kenyana Nancy Jepkosgei
va vèncer en la categoria femenina.

La primera edició dels 10 km de la Mitja va tenir protagonisme
franquesí, ja que el tercer classificat va ser-ne Alberto Viera, del club
Ríos Running Les Franqueses, i en categoria femenina també va ocupar
el tercer lloc una corredora del municipi, Anabel Gracia.
D’altra banda, la colla dels Gegants de les Franqueses va participar a
la cercavila que va tenir lloc el 6 de febrer a Granollers.

Èxit de participació a la 5a edició
de la cursa solidària Els 10 km de
les Franqueses
La 5a cursa benèfica Els 10 km de les Franqueses, que es va celebrar
el 20 de novembre de 2016, va comptar amb la participació de 600
persones, 70 més que en l’anterior edició. Gràcies a l’activitat, organtizada pel Club d’Atletisme A 4 el km, es van recaptar 5.000 euros, que es
destinaran a la investigació per al càncer de ronyó.
Gabriel Crosas, de l’Esportiu Torelló, i la garriguenca Sílvia Segura, de
les Tortugues, van ser els guanyadors d’aquesta edició de la prova. El
segon lloc de la classificació masculina va ser per a Miki Solé, de Ríos
Running Les Franqueses, i el tercer, per a Ivan Limia, del Club Triatló
Montornès. A Sílvia Segura la van seguir Eva Martos, del CA Canovelles, i
Ana Belén García, del Grup Fondistes Bellavista.
Butlletí Informatiu
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Activitats destacades
del 2016

800 persones assisteixen a la 14a edició de la Caminada Popular
Un any més, la Caminada Popular de les Franqueses va tornar a
ser un èxit de participació. Aquesta activitat, que organitza el Patronat Municipal d’Esports des de fa 14 anys, va tenir lloc el 24 d’abril de
2016 al matí i va comptar amb la participació de 800 persones, que
van fer el recorregut de 19 km per camins del municipi.

El bon temps va acompanyar els caminants durant tot el circuit,
que, com sempre, comptava amb la sortida i l’arribada a la Zona
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. Enguany, l’obsequi que l’organització va donar a totes les persones inscrites va ser un tapaboques
(buff).

Èxit del 1r Torneig
Internacional
d’Hoquei Xavi Barroso
El Club Hoquei Les Franqueses va organitzar l’1, 2 i 3 de juliol el 1r Torneig Internacional
Xavi Barroso, que va comptar amb la participació de diferents equips d’11 clubs (sis de
catalans, dos d’andalusos i tres de portuguesos). El campionat es va disputar a la pista
semicoberta de la Zona Esportiva Municipal de
Corró d’Amunt, que és la seu del club local. Els
primers classiﬁcats de cada categoria van ser
els següents: Mollet HC, en la categoria sènior;
CHP Sant Feliu, en la de veterans; i Stuart
Hóquei Clube Massamá, en la de prebenjamí i
en la de prebenjamí iniciació. Els jugadors i
jugadores d’Escoleta només hi van participar
en format d’exhibició.
Butlletí Informatiu
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Activitats destacades
del 2016

Corró d’Amunt acull un any més una prova de la Copa Catalana
Internacional de BTT
Gràcies al Club Ciclista Corró d’Amunt i al
Patronat Municipal d’Esports, les Franqueses
va poder tornar a viure un intens i emocionant
cap de setmana ciclista el 9 i 10 d’abril de 2016,
amb la celebració de la Copa Catalana
Internacional Biking Point de BTT. Aquesta era
la segona prova d’aquest campionat, referent
del camp a través a Catalunya.
Es van realitzar dues proves, la de contrarellotge individual el dissabte amb la participació
de 223 corredors, i la de camp a través el
diumenge amb 353, una setantena més que
en l’edició anterior. En la màxima categoria,
Francesc Guerra, de l’equip Olympia Factory
Cycling, i Sandra Santanyes, d’MMR-Powerade, van guanyar la prova del diumenge. A la
contrarellotge individual del dissabte va
quedar el primer en categoria masculina Ever
Alejandro Gómez, i en la femenina Sandra
Santanyes va repetir victòria. A més de les
categories d’elit, a la prova també hi van
competir cadets, júniors, sub-23, master 30 i
veterans 40, 50 i 60.

Les Franqueses, un
any més, seu de la
Granollers Cup
Del 30 de juny al 2 de juliol de 2016, les
Franqueses va tornar a acollir la Granollers
Cup d’handbol, i ja fa 13 anys que ho fa, gràcies
a la tasca del club d’handbol del municipi,
l’AEH Les Franqueses, i del Patronat Municipal
d’Esports. Entre els tres dies es van disputar a
la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall un
total de 110 partits d’handbol.
L’equip aleví femení d’handbol de les
Franqueses va quedar campió de la seva
categoria, culminant així la temporada més
exitosa d’aquest equip, ja que van guanyar
totes les competicions que van jugar. Per la
seva banda, l’aleví masculí franquesí va
obtenir el subcampionat de la seva categoria.
Pel que fa a la resta d’equips franquesins
que van jugar la fase ﬁnal de la Granollers Cup,
el júnior femení va quedar quart, i els dos
juvenils masculins i l’infantil femení van caure
a la fase de vuitens. També van jugar el torneig
dos cadets masculins, un cadet femení, un
infantil masculí i un altre aleví masculí de les
Franqueses.
Butlletí Informatiu
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Activitats destacades
del 2016

El CF Les Franqueses repeteix victòria en el 6è Torneig de Futbol
Trofeu Ajuntament
El 13 i 14 de setembre de 2016 es va disputar el 6è Torneig de Futbol
Trofeu Ajuntament de les Franqueses, que va acabar guanyant, com
l’any passat, el CF Les Franqueses. Els partits del dia 13 van acabar amb
els següents resultats: CF Bellavista, 2 – US Corró d’Amunt, 1; CF Les
Franqueses, 3 – CE Llerona, 0. El dia 14, l’enfrontament pel tercer i quart

lloc va acabar 1 a 0 a favor del CE Llerona i, per tant, la US Corró d’Amunt
va quedar en 4t lloc. Després que el CF Les Franqueses i el CF Bellavista
Milan empatessin a 0 gols a la final del torneig, es va haver de decidir el
campió a la tanda de penals, en la qual van marcar-ne més els jugadors
del CF Les Franqueses.

Ciclistes d’arreu participen a la 2a edició del ciclocròs internacional
Gran Premi Les Franqueses
El 13 de novembre de 2016, 300 ciclistes
vinguts d’arreu de Catalunya, Euskadi, València i de diferents països europeus van participar en el 2n Ciclocròs Internacional (UCI) –
Gran Premi Les Franqueses al parc del Mirador
de Bellavista.
La cursa, organitzada per la Unió Ciclista
Les Franqueses, era puntuable per a la Copa
d’Espanya i al calendari de la UCI. Els primers
premis van ser tots per a ciclistes de fora.
Destaca la marca de Santi Segú, vinculat a les
Franqueses, que va quedar cinquè a la
categoria de màster 40.
Butlletí Informatiu
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Activitats destacades
del 2016

La Cursa Bellavista compleix 30 anys
El 19 de juny de 2016 al matí 550 atletes van
córrer la 30a edició de la Cursa Bellavista, una
de les proves de fons més veteranes de la
comarca. El vencedor masculí de la prova de
10 km va ser, com l’any passat, Dani Cuartero
(Ríos Running), i la guanyadora va ser, també
com en l’anterior edició, Ana Belén García
(Grup Fondistes Bellavista).
Pel que fa a la cursa dels 5 km, que era el
segon any que es feia, Alberto Viera (Ríos
Running), també va repetir la victòria de l’any
passat. Pel que fa a les fèmines, María Prado
(Ríos Running) va ser-ne la vencedora.
Amb motiu del 30è aniversari de la cursa es
va donar un premi especial als corredors i
corredores que van arribar en el lloc 30è de
cada cursa. També es va homenatjar Juan
Ramon Leal, fundador de la prova, i Ramon
Berruezo, pels anys de dedicació en l’organització de la prova.

750 esportistes, a la 32a Diada del Joc i de l’Esport
uns 750 esportistes de totes les edats. Aquesta festa clou la temporada
d’activitats esportives que s’organitzen al llarg de tot el curs. Durant tot
el dia es van jugar partits d’handbol i de bàsquet entre els diferents
equips de les Franqueses i equips d’altres
clubs, des de prebenjamí ﬁns a cadet. També
van participar a la diada
els grups d’iniciació a
l’esport i els grups de
bàdminton i d’aeròbic. Al
matí també es va fer la
cloenda de temporada
dels grups de tennis i
pàdel de l’Escola Esportiva Municipal.

El Patronat Municipal d’Esports va organitzar el 18 de juny de 2016, a
la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall, la 32a edició de la Diada del
Joc i de l’Esport amb un munt d’activitats en les quals van participar

150 persones participen a la
primera de les caminades per a la
gent gran “A cent cap als cent” a
les Franqueses
El 29 de novembre de 2016 va tenir lloc a les Franqueses la primera
passejada de gent gran de la temporada del cicle “A cent cap als cent”
que organitza la Diputació de Barcelona amb la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports. Van assistir-hi unes 150 persones vingudes de
Collbató, Torelló, Sant Vicenç de Castellet i les Franqueses. La caminada,
de 9,5 km de recorregut, va passar per diversos indrets del municipi,
amb sortida i arribada a la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall, on
es va fer un dinar de germanor com a comiat de la jornada.
Butlletí Informatiu
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Activitats destacades
del 2016

INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES
ACTUACIONS DE MILLORA
REALITZADES EL 2016
Zona Esportiva de Llerona

1

2

3

4

7

5

1. Actuació de millora a l’accés del pàrquing
2. Porta corredissa per a la circulació d’àrbitres
3. Adquisició de porteries
4. Manteniment de la gespa del camp de futbol
5. Muntatge d’armaris col·lectius
6 i 7. Reforma del paviment dels vestidors

6
Butlletí Informatiu
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Instal·lacions
esportives

Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall

1

2

5

3

1. Renovació de la bugaderia
2. Substitució de la gespa del camp de futbol
3. Nou cremador
4. Instal·lació d’un sistema de reg en alçada al camp de futbol
5. Renovació dels bancs i seients

4

Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

1

2
5
4
1. Noves xarxes de delimitació
2. Nous magatzems per a entitats
3. Retolació del camp de futbol

3
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Instal·lacions
esportives

4. Millora instal·lacions bugaderia
5. Nou marcador electrònic

Pavelló Poliesportiu Municipal

Camp exterior de tir amb arc

1

1

2

2
1 i 2. Anivellament del camp exterior de tir amb arc

Pistes Municipals de Petanca de
Bellavista

3

4
1

5
2

1. Treballs de pintura
2. Marcatge de la pista central de bàsquet
3. Treballs de pintura als passadissos i vestíbul
4 i 5. Noves cistelles de bàsquet

1. Reparació del mur perimetral
2. Nova retolació exterior
Butlletí Informatiu
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Instal·lacions
esportives

COMPLEX ESPORTIU
MUNICIPAL
Implantació del nou programa WETNESS

setmanals, un gran ventall de sessions físiques i aquàtiques, el qual
anem modificant per dotar de varietat de classes i intensitats totes les
franges horàries i així complaure tots els abonats i les seves necessitats.

La novetat més rellevant de la temporada va ser la implantació del
WETNESS. Es tracta d’una nova metodologia que pretén incentivar la
pràctica esportiva dins del medi aquàtic i cobrir les necessitats educatives, d‘oci, de salut i esportives en aquest àmbit. La implantació s’ha dut
a terme progressivament, per facilitar l’adaptació als canvis als abonats.

Uns altres serveis que no hem d’oblidar són els serveis enfocats a la
salut i a les necessitats grupals i individuals dels nostres abonats. En
destacaríem els entrenaments personals (servei d’entrenaments individuals aquàtics, de posició o en forma), els abdominals hipopressius
(activitat especialitzada d’abdominals dirigida per un fisioterapeuta en què es treballa un
conjunt de tècniques que afavoreixen una bona base de posició,
per tal de facilitar la respiració a
través de la correcta col·locació
de la columna, graella costal i
pelvis), el gravity (activitat que es
treballa en una màquina, amb la
qual es millora la condició física i
la salut de l'usuari a través d'un
sistema variable de politges, del
pes corporal com a resistència i
de la inclinació ajustable per
millores quantificables), el pilates
(mètode de treball de l’activitat
física que desenvolupa la força, la
flexibilitat i la coordinació, amb
l'objectiu de millorar la posició),
l’aquasalus (programa destinat a
compensar malalties de l'aparell
locomotor i altres malalties
produïdes pel procés d'envelliment) i el nostre servei de
fisioteràpia.

La primera proposta va ser Wetness Training: activitats dirigides a un
públic que practica esport amb exigència física, que vol superar-se i
arribar més lluny cada dia o
millorar les capacitats físiques.
Les modalitats implantades són
les següents:
• Wet Gym: activitat que
millora la condició física general
amb exercicis de tonificació.
• Wet Aeròbic: activitat dirigida
cardiovascular coreografiada, de
gran implicació muscular.
• Wet Interval: activitat física
dirigida on es combinen exercicis
d’alta i de baixa intensitat.
• Wet Circuit: treball per
estacions amb exercicis musculars i cardiovasculars.
• Wet Balance: treball de
posició, flexibilitat, resistència,
força, equilibri, mobilitat articular
i respiració.
• Wet Hard: combinació
d’exercicis de treball funcional
amb diferents materials fora de
l’aigua. I exercicis de natació i
fitnes aquàtic.
Durant la temporada 2017
seguirem amb la implantació
d’aquests programes i posarem
en marxa el Wetness Academy,
que serà el nou model de treball
de les activitats aquàtiques educatives, relacionades amb les diferents
disciplines aquàtiques amb un plantejament pedagògic, que respecta
l’evolució i la voluntat de l’alumne.

Una altra novetat d’aquest
darrer any van ser les activitats
puntuals que es van organitzar
des del CEM. Algunes d’elles, per
col·laborar amb causes benèfiques mitjançant l’esport, com les
activitats amb motiu del dia del càncer de mama en col·laboració amb
com Oncovallès, en què es va fer una masterclass de zumba i una
recollida de diners amb la venda de mocadors solidaris, o la masterclass
per a la Marató de TV3 amb l‘aportació del diners recaptats amb les
inscripcions, una marató que es va dedicar aquest any a l’ictus i les

Quant a les nostres activitats dirigides habituals, aquest any hem
tornat a ampliar-ne el quadre horari, on ja hi ha 95 classes dirigides
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de Hard circuit + Wet hard (activitat aquàtica d’alta intensitat), i un llarg
etcètera d’activitats amb la intenció de dinamitzar els usuaris i fer-los
gaudir de l’esport en companyia.

lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques, o la venda de piruletes
solidàries per col·laborar amb l’associació REIR.
D’altres activitats puntuals han tingut un caire mes lúdic, des del
bateig de submarinisme amb què els abonats podien gaudir de la
sensació de bussejar amb bombones d’oxigen per la piscina, o el primer
torneig de pàdel del CEM, combinat amb una masterclass en què portàvem al carrer les bicis de cicloindoor, o la masterclass de zumba el Dia
de la Dona, la qual cada any té una gran aﬂuència, o el Hard Saturday
per als més forts i atrevits, en què vam fer una sessió en el nostre espai
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I no ens hem d’oblidar de les tecnologies, ja que aquest any hem
implantat dos serveis amb el quals volem facilitar i agilitar els nostres
serveis: la reserva de classes mitjançant un programa que et dona el
número per a l’activitat a la qual vols assistir, i la més important, un nou
programa de reserves en línia per a les pistes de tennis i de pàdel, el qual
té un sistema “play” on pots crear partides per buscar companys de joc.
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PROTAGONISTES DE L’ANY
ENTREVISTEM...
“Si pogués comptar amb
el suport d’un ciclista,
milloraria els resultats”

Jordi
Madera
Atleta paralímpic

Vas haver d’operar-te de l’espatlla dreta
a finals del mes d’octubre, com a
conseqüència d’una caiguda. Quan vas
caure? Ja estàs recuperat del tot?
Va ser al mes de març, en una competició
en pista a Dubai, en què un altre atleta em va
fer caure. Després d’uns mesos de rehabilitació
ara començo a participar en algunes competicions, però no estic recuperat del tot. Fa poc
temps encara de l'operació i he de treballar
molt per tornar a estar en bona forma física.

Jordi Madera té 37 anys i viu a
Corró d’Avall. L’any 2000 va patir un
accident de cotxe que el va deixar
en una cadira de rodes. Dos anys
més tard va entrar per primer cop
en contacte amb el món de l’atletisme i des de l’aleshores fins ara no
ha parat de progressar i d’aconseguir victòries. La seva especialitat
és la marató. Ha participat en
campionats europeus, mundials i
en dos jocs paralímpics.

Finalment, després de quedar fora dels
Jocs Paralímpics de Rio per decisió tècnica,
malgrat haver aconseguit la marca mínima,
vas poder competir-hi com a conseqüència
de l’exclusió de l’equip rus. A la teva prova,
la marató, vas aconseguir repetir el vuitè
lloc dels Jocs Paralímpics de Pequín. Com
valores la teva actuació als jocs i, en general, la de tot l’any 2016?
Estic molt content amb el diploma olímpic
que vaig aconseguir als jocs. Crec
que la meva participació va ser
merescuda, ja que vaig aconseguir la
marca mínima per poder-hi anar, i
per a un esportista que es dedica
professionalment a la seva disciplina,
participar en unes olimpíades és la
recompensa a tota la feina que has
dut a terme durant quatre anys. Pel
que fa a l'any 2016, crec que es pot
considerar que ha sigut bo. He
aconseguit acomplir el meu somni,
que era poder repetir la participació a
uns jocs paralímpics, i tot plegat després
d’haver patit la caiguda, que va fer que deixés
de córrer algunes maratons que tenia previstes
per poder arribar en bones condicions fisiques
als jocs.

aconseguir la meva forma física. Tot i que no
m’agrada gaire pensar en el futur, sempre em
poso la fita de millorar els resultats de l’any
anterior.
Què significa l’esport per a tu?
Per a mi, l’esport és una forma de viure.
Sempre recomano que se n'ha de practicar,
perquè això implica salut .
Quines dificultats et trobes a l’hora de
practicar el teu esport?
Amb la manca de recursos econòmics, ja
que si tingués més diners podria disposar del
suport d’un ciclista als entrenaments, que em
faria millorar els resultats. La seva funció és
marcar el ritme que he de portar a l'hora de fer
els entrenaments específics o bé d’alta intensitat, tant a la carretera com a la pista; també
m’avisaria de qualsevol obstacle que hi hagi en
el camí, ja que la meva posició a la cadira amb
la que corro és anar molt ajupit, i també em
faria ser més visible
per als conductors.

La meva
participació
als Jocs de
Rio va ser
merescuda

Quins objectius t’has marcat per a
aquesta temporada? I de cara al futur?
El meu objectiu principal ara és tornar a
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Què li diries a
una persona jove
que, com tu, hagi
perdut la mobilitat a les cames?
Que la nostra
vida no canvia. Es
pot viure de la
mateixa manera i,
encara que sembli
mentida, valores més les coses que pots fer i es
manifesten més els sentiments.
Com valores la feina que es fa des del
Patronat Municipal d’Esports?
Crec que fan una molt bona feina. Sobretot
en l’àmbit de l'esport base, però també per a la
resta de la població, i això implica que es
fomenti una forma de vida saludable.

“L’objectiu de futur
principal del club és fer
una escola de ciclisme”

Antoni
Serra
Unió Ciclista Les Franqueses

Tu ets un dels millors corredors de
ciclocròs i de BTT de Catalunya en la teva
categoria de veterans, master 60. T’entrenes molt per aconseguir els teus èxits?
Surto tres o quatre cops per setmana. L’any
passat vaig fer 10.000 km.
Déu n’hi do!
Doncs són pocs si ho comparem amb els
que fan la gent que competeix contra mi, però
ara mateix no puc fer-ne més, ja que encara
estic treballant.
Guanyes més trofeus ara que quan eres
més jove?
I tant! També és perquè m’hi dedico més.
Ara només faig d’avi, ja que els fills ja són grans
i ja no he d’estar per ells.

Antoni Serra té 63 anys, viu a Corró
d’Avall i no és capaç de recordar a
quina edat va començar a pujar dalt
d’una bicicleta, d’on encara no n’ha
baixat. És president de la Unió
Ciclista Les Franqueses (UCF) des
dels seus inicis, ara fa nou anys. La
seva especialitat és el ciclocròs,
però també participa en curses de
BTT. Parlem amb ell de la passió
que sent pel ciclisme i de l’entitat
que presideix.

Així, quan et jubilis encara t’hi podràs
dedicar més.
Sí, però no crec que faci gaires més
quilòmetres que els que faig ara. Això sí, podré
descansar més, ja que en els esports de fons
com aquest és molt important refer-te entre
prova i prova. El que sí que tinc clar és que
quan em jubili, a banda de fer bicicleta, també
m’implicaré més en temes organitzatius, tant a
nivell municipal com a nivell de Federació.
Tens un palmarès brillant. Has estat
subcampió de Catalunya dos cops, i has
participat en diversos mundials. Participaràs enguany en
el
mundial
de
ciclocròs que es farà
a Andorra?
No ho sé, ja
veurem. De totes
formes, si hi participo
és
perquè
puc
pagar-m’ho. A veure,
és evident que els
participants que van a
un mundial tenen nivell, però en veterans no
cal tenir punts UCI per poder-hi participar. Si
tens diners i disponibilitat, pots anar-hi. Crec
que és important explicar-ho per desmitificar
una mica els resultats esportius en aquesta
categoria. I això val per a tots els esports. En
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canvi, s’ha de potenciar molt més la competició
entre els esportistes de base.
La prova internacional de ciclocròs que
organitzeu des de la UCF està donant
notorietat al club. Tindrà continuïtat?
Crec que no només està donant notorietat
al club, sinó també a la Federació Catalana de
Ciclisme i al municipi de les Franqueses. En la
segona edició, la de l’any passat, Teledeporte
en va fer un reportatge de 25 minuts. Amb això
vull dir que els mitjans de comunicació ja
s’estan fent ressò de la cursa. La nostra
intenció, doncs, és continuar organitzant la
prova. Això sí, hem de seguir comptant amb
l’aportació del Patronat Municipal d’Esports,
sense la qual seria impossible fer-la, ja que ens
ajuden tant a nivell econòmic com a nivell
logístic. Sense ells, no podríem pas tirar-la
endavant. I pel que fa al recorregut, continuarem amb el mateix, ja que agrada molt als
corredors.
Les Franqueses té molts quilòmetres de
camins. Aquest fet afavoreix que es practiqui el ciclisme al municipi?
Les Franqueses és un lloc privilegiat per fer
bicicleta de muntanya. Em sembla que hi ha
uns 80 km marcats per camins i corriols. Passa
a pocs llocs que puguis sortir de casa i al cap de
cinc-cents metres ja estiguis circulant per dins
d’un bosc.

Cal
desmiticar
els èxits dels
esportistes
veterans
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Quins objectius de futur té el
club?
En aquests moments estem en
converses amb el Patronat per
tirar endavant una escola de
ciclisme. Hem trobat un lloc per
fer-ho -un parc a la vora del riu-, i
comptarem amb la col·laboració
del club A 4 el km, que estan
interessats a incloure l’atletisme
en el projecte.

Com valores la feina que es fa des del
Patronat Municipal d’Esports?
Amb un 10 a tots els nivells. Des del primer
moment hi hem tingut una bona entesa. No
podem demanar-los res més. Sí, més diners,
però som conscients que hi ha el que hi ha.

“Algun dels nostres
alumnes té possibilitats
d’anar a les olimpíades”

Montse
Marín
Agustín
Núñez
Club Esportiu Karate Nokachi

Quin palmarès teniu?
Agustín Núñez: Jo sóc campió d’Espanya de
kumite, tinc diversos campionats de Catalunya,
he estat membre la selecció catalana, també
he participat en diversos campionats del món...
Montse Marín: Jo he estat diferents vegades
campiona de Catalunya en kata i alguna també
en kumite, i també he competit amb la selecció
catalana.
Quants karatekes té actualment el club?
M.M.: Vam començar sent una
seixantena i ara ja passem dels
dos-cents.

El nivell esportiu dels vostres alumnes
cada cop és més alt. Esteu entre els quatre
o cinc millors clubs de l’Estat. A què creieu
que es deu?
A.N.: A l’esforç i a la il·lusió de la feina que
fem dia a dia. Al nostre club, però, tot i que
inculquem el tema de la disciplina en els entrenaments, no ho fem seguint el model tradicional del karate, sinó que enfoquem les classes
cap a un karate més esportiu.
M.M.: Sí, ara que per fi el karate serà esport
olímpic a Tòquio 2020, encara tenim més clar
que hem d’enfocar el karate que ensenyem als
joves en el terreny competitiu. Sempre, però,
sense deixar de banda les arrels d’aquest
esport ni els valors que porta implícits.
Els millors karatekes de l’Estat en les
categories cadet, júnior i sub-21 van ser al
mes de gener passat a les Franqueses dins
el Projecte Mundial gràcies al vostre club.
Es repetirà aquesta experiència?
A.N.: Jo crec que sí i penso que potser serà
l’any vinent, ja que va anar molt bé i vam rebre
moltes felicitacions de la Federació Espanyola
de Karate.
M.M.: El fet que sortís un reportatge per TVE
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L’any passat vau signar un conveni amb
el Patronat Municipal d’Esports l’objectiu
del qual és donar a conèixer l’esport del
karate als joves
franquesins. Aquest
és el segon any que
feu classes extraescolars a l’Escola
Guerau de Liost.
Com està resultant
l’experiència? Teniu
pensat d’ampliar-la
a altres centres
escolars?
M.M.: Està sent una
experiència fantàstica.
El curs passat va ser el primer i vam tenir uns 15
alumnes. Aquest curs ja en tenim 40 repartits
en dos grups. I tot i que els ensenyem un
karate bàsic, els infants tenen molta il·lusió per
aprendre. Ens agrada molt fer classes allà.
A.N.: Sí, ens agradaria molt poder ampliar
l’oferta, però no depèn només de nosaltres.
També és necessari que els centres puguin
cedir una sala en condicions per fer l’activitat.

El nostre
club s’ha
especializat
en el karate
esportiu

Què vol dir “nokachi”?
A.N.: Vencedor.
M.M.: És un terme japonès que
indica quin dels dos contrincants
ha guanyat el combat. Al logotip
del nostre club hi surt una imatge del gest que
fa l’àrbitre quan pronuncia aquesta paraula.

Montse Marín viu a Bellavista i
Agustín Núñez a Corró d’Avall. Tots
dos tenen 42 anys i en fa un munt
que practiquen el seu esport
preferit, el karate. El 2003 van
posar en marxa a Bellavista el
Club Esportiu Karate Nokachi,
un dels principals clubs d’aquest
esport a l’Estat espanyol.

en hora punta també va fer que es donés a
conèixer aquesta activitat i penso que també
va ser bo per difondre la pràctica del karate en
general.

Protagonistes
de l’any

Quins objectius de futur teniu com a
club?
A.N.: Un dels nostres objectius principals és
intentar que algun dels nostres alumnes pugui
participar a les properes olimpíades. Tenim vuit
o deu alumnes dins del Projecte Mundial i dos
o tres d’ells tenen moltes possibilitats d’anar a
competir als propers campionats europeus.
M.M.: A banda d’això, també ens agradaria
que la resta d’alumnes estiguessin molt de
temps amb nosaltres i que quan fossin grans
continuessin vinculats d’alguna manera o altra
al club.
Com valoreu la feina que es fa des del
Patronat Municipal d’Esports?
M.M.: Molt bé. A nosaltres sempre ens han
ajudat molt i ens han obert moltes portes.
Estem molt contents de com funciona el
Patronat, la veritat.

Jaume
Viñas
Club Esportiu Llerona

“Nosaltres no tenim
entrenadors de futbol,
sinó formadors”
El CE Llerona és el club del municipi que
té més equips. Cada any n’augmenteu el
nombre o us heu estabilitzat?
Actualment tenim 26 equips, més o menys
com les darreres temporades. L’objectiu, però,
és arribar als 30 equips. Actualment ens falta
un cadet i un juvenil masculins per poder
tenir-ne dos a cada categoria i un parell de
futbol 7 per arribar als quatre equips per
categoria. Amb tot, volem arribar a aquesta
xifra d’una forma pausada. Es tracta de tenir
una bona base per poder conservar aquest
nombre d’equips.

Jaume Viñas viu a Llerona, té 53
anys i en fa set que presideix el
Club Esportiu Llerona, l’entitat de
futbol de les Franqueses amb un
nombre més gran d’equips: un total
de 26. De tots en destaquen els
femenins, que tenen representació
a totes les categories. De fet, en
futbol femení, el Llerona és un dels
cinc millors clubs de Catalunya.
Barça i Espanyol s’interessen tot
sovint per les seves jugadores.

A la vostra entitat potencieu clarament
el futbol femení. Per què?
Doncs mira, ara deu fer uns vuit anys que
tenim equips femenins al club jugant competicions federades, i la seva presència s’ha anat
consolidant perquè hi ha hagut unes persones
al darrere molt vàlides que han tirat endavant
aquest projecte. Amb el pas dels anys ens hem
fet un nom a la comarca i gràcies a
això venen a entrenar a Llerona
nenes i noies de tot arreu, cosa que
ens ha permès créixer i poder tenir
equips jugant a totes les categories
del futbol femení.

més ampli, com ara la calçotada, que ja fa uns
vint anys que organitzem després d’agafar el
relleu de l’associació de veïns del poble.
Com valores les instal·lacions esportives
que feu servir actualment?
La veritat és que són una mica justes, pel
que fa a l’espai. Ens fa falta més terreny de joc
per entrenar, un nou camp de futbol 7, així com
més vestidors i unes oficines més àmplies. Sí
que és veritat que l’Ajuntament ens va cedir un
espai a dins del poble com a seu social, però el
nostre dia a dia és aquí, a la zona esportiva. I
això se’ns ha fet petit. A veure si tira endavant
finalment el projecte de remodelació de la
zona esportiva, perquè realment ens fa molta
falta.
Quins objectius de futur teniu com a
club?
Continuar consolidant el futbol base, tant el
masculí com el femení, mantenint-nos fidels a
la filosofia del club i
sense tancar les
portes a ningú.
Volem mantenir el
que ens diferencia
dels altres clubs,
que és la transmissió de valors als
jugadors, així com
el foment de la
formació per sobre
de la competició.
De fet, nosaltres
sempre diem que
no tenim entrenadors de futbol, sinó formadors. Vaja, que al nostre club l’objectiu principal
no és guanyar partits, perquè pensem que no
val tot per obtenir un triomf. Nosaltres assegurem una qualitat de treball en els entrenaments gràcies a la formació dels nostres entrenadors, que s’acaba reflectint en la consecució
dels objectius fixats.

El futbol
femení ha
assolit un
nivell molt
alt al club

El Barça va fitxar recentment
la Laura Lobo, una jugadora
formada a Llerona. És habitual
que els grans clubs vulguin fitxar
jugadores del CE Llerona?
Sí. De fet, l’Espanyol cada temporada ens vol fitxar entre deu i dotze
jugadores de diferents categories. El que passa
és que la majoria de les nostres noies prefereix
quedar-se aquí, ja que els nostres equips tenen
un nivell molt alt. Ara, si et truca el Barça, la
cosa ja és diferent...

A banda dels entrenaments i els partits
de lliga dels diferents equips, també
organitzeu altres activitats. Quines són les
més rellevants?
Després de la temporada organitzem
diversos tornejos de futbol per a equips de
diferents categories, i també fem campus al
Nadal i a l’estiu. A banda, també realitzem
activitats més socials i enfocades a un públic
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Com valores la feina que es fa des del
Patronat Municipal d’Esports?
El Patronat fa una feina molt correcta. Ajuda
totes les associacions esportives del municipi,
que són moltes. Sempre es poden fer més
coses, però en general la valoració és bona.

“Qui diu que la petanca
és un esport d’avis, és
que no hi ha jugat mai”

José
Gallardo
Club Petanca Bellavista

José Gallardo té 60 anys i viu a
Granollers, ben a prop de les pistes
municipals de petanca de les
Franqueses. És president del
Club Petanca Bellavista des de fa
nou temporades i va començar a
practicar aquest esport a finals dels
anys 70. Des de llavors que no ho
ha deixat, ja que segons ell, “la
petanca enganxa”. A finals de 2015,
l’entitat que presideix va celebrar el
25è aniversari.

Aquest any organitzeu el 7è Torneig de
petanca solidària. Quin és l’objectiu de la
trobada?
D’una banda, fomentar els valors de l’esport,
en aquest cas, de la petanca, i de l’altra, recollir
diners per a un fi solidari, en concret per a
l’ONG Esport Solidari Internacional. A banda de
les partides de petanca, també organitzarem
altres activitats per animar la trobada. Volem
que hi participi més gent que a la darrera edició
del torneig, que es va
fer a Rubí i que va
reunir unes 200
persones vingudes
d’arreu de Catalunya.
Per això, a més d’ocupar les pistes municipals, haurem d’adaptar un espai de la
plaça de la Malagarba
per convertir-lo en
més pistes de joc. I
també aprofitarem
per donar a conèixer l’equipament i el club al
barri de Bellavista.

jugar bé també es necessita molta concentració. Sembla que no, però és un joc on la part
psicològica hi té molta importància. I no hem
d’oblidar la part social d’aquest esport, ja que
coneixes molta gent i a tots els tornejos es fa
un esmorzar on pots compartir vivències amb
la resta de jugadors. La veritat és que ens ho
passem molt bé.
A finals de 2015 vau celebrar el 25è
aniversari del club. Què destacaries d’aquests primers 25
anys d’història de l’entitat?
A veure, jo el que voldria destacar són les dues etapes de vida del
club. Una va dels inicis fins que
ens vam traslladar a les pistes on
som ara i l’altra va des de llavors
fins a l’actualitat. A la primera crec
que no es donava tanta importància a l’esport de la petanca com
ara. És a dir, la gent es trobava per
reforçar la part social, fer sardinades i festes, i no tant per millorar com a
jugadors. En la segona, doncs, hem donat més
importància a ser més competitius, sense
deixar de banda, evidentment, la part social.
Ara fem entrenaments, ens marquem objectius..., som més professionals. A mi m’agrada
més aquesta etapa, però té un problema, i és
que a mesura que pugem de categoria, cal
buscar bons jugadors i aquests ja demanen
diners. I com en d’altres clubs d’esports minoritaris, no generem ingressos. És molt difícil
trobar patrocinadors i tenim moltes despeses.

Jugar
a petanca
demana un
esforç físic
important

Quants anys fa que jugues a petanca?
Ui, un munt! Crec que vaig començar el
1978. I des de llavors que no he parat!
Quants equips té el club?
Ara tenim tres equips: dos de masculins, l’A i
el B, i un de femení. Aquest any, l’equip A ha
aconseguit pujar a Segona divisió, cosa que no
havia passat mai en el club. I el femení ha pujat
a Tercera. Estem molt contents amb els
resultats obtinguts aquesta temporada.
Què li diries a la gent que pensa que la
petanca és un esport d’avis?
Que no hi han jugat mai! Que s’acostin a la
instal·lació. Veuran que la petanca és un esport
que enganxa, veuran que hi ha gent de totes
les edats jugant-hi i descobriran que, a més, és
un esport que demana un esforç físic. Pensa
que sovint estem tot un matí jugant. Cinc o sis
hores anant d’aquí cap allà, ajupint-te cada dos
per tres per agafar les boles, llançant un pes
d’uns 600 o 700 grams... El que juga habitualment a la petanca sap perfectament que
requereix un esforç físic important. A més, per
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Quins objectius de futur teniu com a
club?
Ens agradaria pujar l’equip A a Primera
divisió. I també tornar a organitzar tornejos
importants, de nivell estatal i internacionals,
com ja hem fet anys enrere.
Com valoreu la feina que es fa des del
Patronat Municipal d’Esports?
En general, molt bé. Sempre que els fem
demandes, miren de resoldre-les i el tracte
amb el personal és immillorable. Potser
trobem a faltar que ens vinguin a veure de tant
en tant, que es passin per la instal·lació, sobretot els polítics, i vegin què és el que estem fent.

ENTITATS
ESPORTIVES
La veu de les entitats esportives de les Franqueses
Club de Tir amb Arc Les Franqueses

Club d’Escacs Les Franqueses
El Club d'Escacs Les Franqueses suma ja 22 anys d’història!

Aquest any, el Club Arc Les Franqueses ha continuat la seva progressió
tant en el nombre de socis com en la millora de les instal·lacions. Des de la
junta del club s'intenta amb il·lusió que la nostra entitat segueixi tenint una
presència important dins del nostre municipi.

El diumenge 24 de gener va començar la Lliga Catalana 2016, antic
Campionat Catalunya per equips, en què el primer equip del Club
d’Escacs Les Franqueses va jugar al grup 5è de la Primera Divisió
Provincial, i va aconseguir la permanència a la categoria. Era la tercera
vegada que jugàvem com a locals a les instal·lacions del Pavelló Poliesportiu Municipal, on vam utilitzar la sala cedida en quatre ocasions.
També va participar a la Lliga Catalana l’equip de nens a la categoria
sub-12. Els nens de les Franqueses s’estrenaven en aquesta divisió
catalana, i van aconseguir un total d’11 punts sobre 28 de possibles.
Aquest resultat no va ser suficient per pujar de categoria, però va ser
molt positiu tornar a formar un equip de nens.

Pel que fa a les instal·lacions del club, es s’han fet les següents millores: a
la sala s'han instal·lat leds en totes les distàncies de tir, així com un regulador
de temps per economitzar el consum; en el camp exterior, amb la col·laboració del Patronat, s'ha procedit a aplanar-ne tota la superfície mitjançant
l'aportació de terres i el seu posterior anivellament. La nostra escola de tir
amb arc es consolida com un dels elements més valuosos de la nostra
entitat. Els nostres tècnics estan realitzant un gran treball, dedicant temps a
cada nen, orientant-lo a nivell material i tècnic.

El 23 de gener van començar les fases prèvies per a la final de
Catalunya en categoria individual, que va durar cinc dissabtes. Cal
esmentar la participació del jugador Pol Punsola en la categoria sub-14.

Cal destacar, a més, la gran quantitat d'alumnes d'escoles del nostre
entorn que han acudit al nostre club, a través de la col·laboració amb el
Patronat Municipal d’Esports, col·laboració que des del Club Tir amb Arc Les
Franqueses es realitza amb interès i entusiasme, amb l’objectiu d’ajudar a la
consolidació de bons esportistes a les Franqueses. El club continua assistint a
les diverses competicions promogudes per la Federació Catalana de Tir amb
Arc arreu de Catalunya, tant de sala, aire lliure, camp i bosc, amb la intenció
de contribuir amb la resta d'entitats esportives de les Franqueses del Vallès a
demostrar la gran vitalitat esportiva que té el nostre municipi.

Destaquem els grans èxits en les següents competicions per equips:
Copa Catalana (torneig de partides amb ritme de 15 minuts per
jugador). El Club d’Escacs Les Franqueses va ser l’equip que més punts
va fer de tots els que participaven: 32,5 punts de 39 de possibles en 9
rondes.

A més d'assistir a les competicions de la Lliga Catalana, campionats
d'Espanya i europeus, realitzem tirades socials i jornades de portes obertes.
Tot això, juntament amb l'activitat pròpia de l'escola, demostra la gran vitalitat
de què gaudeix actualment el nostre club.

Festa Catalana (torneig de partides amb ritme de 3 minuts per
jugador). Campions de la nostra categoria amb 20,5 punts de 39 de
possibles. Els jugadors que formaven aquests equips guanyadors van
ser: Fernando Méndez, David Guix, Ferran Aguiló, Jonathan Terrones,
Rubén Lorenzo i José Martínez. Del Rubén cal destacar un rècord que
no s’havia aconseguit mai en el club: va ser el primer jugador menor
d’edat a formar part d’aquests grans èxits.

Des del Club Arc Les Franqueses ens sentim orgullosos de poder donar la
visió del nostre esport al municipi de les Franqueses del Vallès, oferint
sempre el nostre club a qualsevol persona que vulgui iniciar-se en aquest
esport. Així mateix, agraïm la bona entesa i la col·laboració que existeix amb
l'Ajuntament així com amb el Patronat Municipal d’Esports.

En la foto, seguint l’ordre d’esquerra a dreta hi veiem, respectivament, els següents membres de l’equip: Ferran Aguiló, David Guix,
Fernando Méndez, Rubén Lorenzo, Jotathan Terrones i José Martínez.
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Sweetrade Bowling Les Franqueses

AE Grup Fondistes Bellavista

El Sweetrade Bowling Club Les Franqueses es va fundar l’1 d’abril de
2003. Els inicis van ser difícils fins que al 2005 Patrick Guerre, vicepresident i gran entusiasta de l’esport, va agafar les regnes del club. Des de
llavors, el club ha anat creixent, tant en nombre de socis com en èxits
esportius. Actualment, el Sweetrade compta amb tres dels millors
representants d’aquest esport al nostre país, a banda d’una gran quantitat de promeses. Enguany estem treballant amb la promoció femenina.
Entre les seves jugadores cal destacar Margarita Roa, jugadora colombiana i membre de l’equip nacional del seu país, així com la jove Marina
Sarda, una de les promeses provinent de l’escola de bowling.

La Cursa Bellavista ha fet 30 anys!
El 19 de juny passat es va celebrar la 30a edició de la Cursa Bellavista,
organitzada pel Grup Fondistes Bellavista. Són un grapat d’anys organitzant un de les proves més veteranes de la comarca. En la darrera hi van
participar 550 atletes. La cursa consta de dos recorreguts, el tradicional
de 10 km, i una altre de més nou de 5 km.
En categoria masculina, Dani Cuartero va ser-ne el guanyador, per
tercer any consecutiu, mentre que en la categoria femenina Ana Belén
García va ser l’atleta
que va entrar en la
primera posició en
categoria femenina,
amb 43 minuts 27
segons. Cuartero, clar
dominador de la
prova de 10 km en
categoria masculina,
va aturar el cronòmetre en 34 minuts 37
segons, menys d’un
minut que el segon,
Manuel Cabanillas (35
min 39 s), i que el
tercer,
Alfonso
Guillén, que va fer el
mateix
temps,
després un apassionat esprint.

En la temporada 2015-2016 hem assolit diversos èxits, i hem estat el
club més guardonat en els campionats nacionals de Catalunya, amb 7
medalles, 2 d’or en les proves individual i parelles absoluta, 2 de plata en
la prova de parelles absoluta i parelles de 3a categoria, i 3 de bronze en
les proves de parelles femenina i parelles de 2a masculina. També hem
participat en el campionat de Lliga Catalana amb 3 equips, un en cada
categoria masculina, amb el resultat de subcampions de primera divisió
i tercers classificats de segona. El club també ha participat amb un
equip mixt al 1r Storm International 4 Team.
A títol individual, els tres esportistes més destacats del club, Àlvar
Cardona, Artur Colomer i Raúl Gálvez, han
participat com a integrants de la selecció
catalana de bowling en diversos campionats.
Així, l’Àlvar ha participat en el mundial juvenil
2008 i en el Campionat d’Europa 2012; l’Artur,
en el mundial absolut 2010, a la Copa d’Europa
de Campions 2010 i 2014, a la Copa del Mediterrani 2014, i a la Copa del Món Qubica 2013 i
2014; i el Raúl, a la Copa d’Europa de Campions
2008, a la Copa del Mediterrani 2009 i 2012, al
Campionat d’Europa d’equips 2009, 2011 i
2012, i a la Copa del Món Qubica 2009 i 2016.

En dones, la segona va ser Vanesa Sancho (43 min 48 s), i tercera, Eva
Marto, 43 min 48 s. La cursa de 5 km la va guanyar Alberto Viera (17 min
25 s, i Mariam Prades 25 min 17 s. La prova, que comença a la plaça
Major i continua pels carrers del barri, alterna camins forestals amb
camins urbans fins a arribar al punt de sortida.
Cal destacar la gran quantitat de trofeus que es donen, repartits per
les diferents categories, i per equips, a més dels obsequis per tots els
atletes, cedits per les empreses col·laboradores. Per celebrar la 30a
edició, els corredors que van arribar en el lloc 30è també van rebre un
trofeu. Aquest any el regal estrella era una samarreta tècnica i un barret
de palla, a més de l’esmorzar, les begudes, i la impressionant quantitat
de lots per al sorteig que es fa al final. Cal dir que el conegut periodista
esportiu de TV3 Xavier Bonastre va tornar a repetir la seva participació.

Club Canicross Les Franqueses
Aquesta ha estat la nostra 2a temporada i el balanç ha estat molt bo: per
una banda, els nostres esportistes es troben entre els millors a nivell estatal, i
per l'altra, ens hem estrenat com a organitzadors amb la cursa de canicròs La
Ullals, que es fa a Corró d'Amunt al desembre. Si us agrada l'esport i els gossos
us animem a provar el canicròs! De ben segur que us enganxarà! Més info:
canicross.lesfranqueses@gmail.com i www.canicrosslesfranqueses.com.

Donem les gràcies a tots els clubs de la comarca per la seva assistència, col·laboració i participació: Rios Running Les Franqueses, A 4 el km,
L’Aire Esports, CA Canovelles, Les Tortugues de la Garriga, Fondistes
Bellavista, entre d’altres.
Ja estem treballant en la propera edició de la cursa, la qual tindrà
novetats com ara un circuit modificat amb molta més ombra i camins
de bosc, per fer-la més amena als participants. Donem també les
gràcies a l’Ajuntament, al Patronat Municipal d’Esports, a la Policia Local,
Protecció Civil, a tots els voluntaris, així com a les empreses i persones
que desinteressadament donen el seu suport.
Us esperem a tots a la propera edició.
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Club Bàsquet Les Franqueses
La temporada passada, 2015-2016, va anar sobre rodes, ja que es van
aconseguir molts èxits per part dels nostres jugadors més experimentats i, a més, vam aconseguir incrementar encara més els membres del
Club Bàsquet Les Franqueses. Així doncs, la nostra entitat va seguir
creixent. Cada any que passa hem millorant el funcionament del club,
gràcies al suport i a la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports, ja
que sense aquest organisme això no tindria cap mena de sentit.
Així doncs, la temporada passada el club comptava amb 15 equips del
PME, 10 dels quals eren masculins i 5 femenins, 2 equips més que a la
temporada anterior, i 6 equips de club (3 de masculins i 3 de femenins).
Una nova fita aconseguida en el món del bàsquet a les Franqueses!
En general, doncs, la temporada passada va servir per seguir creixent
com a club. I també per continuar ensenyant als nostres jugadors i
jugadores tots aquells valors que els volem transmetre des de ben
petits: companyonia, solidaritat, il·lusió, responsabilitat, unió, equip,
força, rivalitat, respecte, ganes, etc.
Pel que fa als equips de dalt, ambdós sènior, tant el masculí com el
femení, van aconseguir l’ascens de divisió, el femení a Primera Catalana
i el masculí a Segona Catalana.
A banda de la competició en si, volem destacar també els diferents
tornejos que organitzem, que cada any estan més consolidats: el
Torneig de Setembre, en què participen la majoria dels equips de la
comarca de categoria infantil i cadet; i el TAN, Torneig d’Any Nou, en què
participen equips minis i preminis, amb un total de 750 nens. I per
finalitzar la temporada realitzem la trobada d’escoles en què juguen els
equips amb els jugadors i jugadores més menuts de la comarca.
El club està molt content amb la feina realitzada tant des de la junta,
com des del Patronat Municipal d’Esports, i des la coordinació i el cos
tècnic. Agraïm el seu esforç per tirar endavant tots aquest conjunt.
També aprofitem per anunciar el nou Campus Dunk d’estiu que va
començar com a una primera proposta l’estiu passat, i que va tenir un
gran èxit, amb jugadors i jugadores de totes les categories. El nou
campus consta d’una tecnificació dirigida per alguns dels nostres entrenadors i d’una gran quantitat de temps d’oci en què es proposen i es fan
activitats a l’aire lliure per promoure els valors que creiem que s’han de
fer arribar a tothom. Un nou projecte carregat d’idees i que, de ben
segur, s’anirà millorant cada cop més.
Finalment, no ens volem deixar tampoc la gran tasca dels pares i
mares. Gràcies per la seva paciència, confiança i interès que molts
poseu en el Club de Bàsquet Les Franqueses. Entre tots, seguim sumant
i fent de la nostra entitat, un gran club.
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Club Ciclista Corró d’Amunt

Club de Futbol Les Franqueses

El Club Ciclista Corró d’Amunt continua organitzant diverses
activitats com cada any. En primer lloc, la prova reina, la Copa Catalana
Internacional de BTT Memorial Toni Costa. L’any 2016 vam tenir el
rècord de corredors en el circuit de Corró d’Amunt, un dels recorreguts
més atractius i divertits de les diferents proves de la competició, segons
les opinions de corredors i equips. Una altra activitat va ser la passejada
nocturna, que cada dia té més repercussió i més participants. Una de les
proves d’àmbit festiu és “Vine a esmorzar en bicicleta”, que se celebra
per la Festa Major. I la caminada solidària per la Marató de TV3 ha tingut
molts inscrits i una bona recaptació. Visca el CC Corró d’Amunt!

En referència a la temporada 2015-16 vam donar un pas important com a
entitat. Vam mantenir la quantitat d’equips de la temporada anterior 2014-15,
que ja va ser la que va incloure més equips de tota la història del club amb 23
equips, i vam passar a ser la cinquena entitat de futbol més gran de tota la
comarca. Des del punt de vista esportiu també va ser una bona temporada.
Vam consolidar el primer equip a la categoria de Segona catalana, en què
vam quedar entre els cinc primers equips de la classificació. Cal tenir en
compte que era una nova categoria per a nosaltres, a més de ser una lliga
molt exigent i competitiva. També al futbol base es va fer una bona temporada, amb el manteniment
dels equips a les categories
més competitives. A més,
també com a reflex del bon
treball realitzat, vam quedar
campions a la categoria de
prebenjamí amb l’equip B.
Durant la temporada
esmentada
diversos
jugadors del nostre futbol
base van fer proves amb el
FC Barcelona. És probable
que algun d’ells acabi fitxant
aquesta temporada per
aquest club, cosa que
significa que s’està fent un
bon treball de formació a
dins del nostre club.

CE Okamishin Bellavista
El Gimnas Okamishin ha realitzat, com cada anys, actuacions a nivell
regional, nacional i internacional, tant en entrenaments federatius
como en competicions. Cal destacar les actuacions que hem fet a la
Copa d’Espanya de Jujutsu, celebrada a Badia del Vallès, en què tres
dels nostres esportistes van fer un gran paper: Albert Jaén va aconseguir la medalla d’or en lluita; Javier Alcalá, la de plata; i Lluc Godall, la de
bronze. Cal remarcar també que en la mateixa competició els alumnes
Marc Tiscar, Oscar Triadú i Lidia Arce van quedar en la quarta i en la
cinquena posició, cadascun en els respectius pesos i edats. Pel que fa
als sènior, la parella de duo kata formada per Susana García i Kamil Facil
van participar en el Campionat d’Espanya de Jujutsu, en què van
aconseguir el tercer lloc, i a la Copa de Madrid van fer subcampions.
També hem de posar en relleu l’actuació de Manel Aguilar, que en la

Des del punt de vista
social entenem la feina de
formació que es fa a totes
les entitats del nostre nivell; per això és molt important que tots ens
conscienciem d’aquesta tasca i ho tinguem sempre present, perquè és, en
definitiva, el principal objectiu que ens ha de moure a tots.
També volem donar les gràcies molt especialment als nostres patrocinadors i a tota la gent que, de forma totalment desinteressada, donen el seu
temps i també les seves aportacions econòmiques perquè aquesta tasca,
que costa molt de dur a terme, es pugui continuar fent. També volem donar
les gràcies a tots els pares, entrenadors, jugadors i col·laboradors en general
que han decidit venir al nostre club o bé que continuen amb nosaltres.
Finalment, donem també les gràcies, per la col·laboració i ajuda que donen a
les entitats esportives del poble, tant a l’Ajuntament com al Patronat Municipal d’Esports.
Visca el CF Les Franqueses!

darrera Copa d’Espanya celebrada a Éibar va quedar en primer lloc amb
la consegüent medalla d’or.
Volem felicitar tots els alumnes de l’Okamishin per la seva constància
en l’aprenentatge de judo i de jujutsu i animar-los que continuïn pel
mateix camí, que treballin al màxim, ja que aquesta és la manera
d’aconseguir els objectius proposats. Recordem que les nostres
activitats són el judo-jujutsu i el iaido (espasa).
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Club de Tennis Els Gorchs
Us oferim seguidament un petit detall de les activitats que el Club de
Tennis Els Gorchs-Gcit va portar a terme durant l’any 2016. Vam organitzar quatre tornejos federats de tennis:
• Open de Setmana Santa.
• Open del circuit juvenil d’estiu al juliol.
• Open del circuit juvenil d’estiu a l’agost.
• Open de Nadal.
En tots els campionats hi va haver una alta participació de jugadors,
amb inscripcions de molts esportistes de la comarca del Vallès i també
de la resta de Catalunya.
de Tennis Interclubs Dames Egara, així com també en la lliga CD Terrassa Hockey +30.

També vam organitzar un torneig de pàdel federat categoria bronze
durant el mes de juliol. A més, tots el nostres socis i simpatitzants van
poder gaudir de vàries competicions de pàdel com:
• Torneig de pàdel Sant Jordi.
• 12 hores de pàdel al mes d’octubre.
• Torneig vis a vis.
• Torneig test de pales.
• Torneig express pare i ﬁlls + mixtos.
• Lliga americana de pàdel.
• Lliga de pàdel d’hivern.

També vam organitzar activitats molt divertides per als nens i nenes
de les nostres escoles de tennis i de pàdel, com la gimcana de fi de curs
2015/2016 i també la 1a Olimpíada familiar de Nadal. A més, molts
infants de la comarca van gaudir de les nostres instal·lacions, gràcies a
les activitats que vam fer a l’aire lliure i a la piscina descoberta, relacionades amb els casals i estades de tennis i pàdel durant tot l’any que fem
durant tot l’any:
• Casal-stage de Setmana Santa.
• Casal-stage d’estiu els mesos de juny, juliol, agost i setembre.
• Casal-stage de Nadal.

Quant als jugadors de tennis, van participar a:
• Lliga americana de tennis.
• Torneig de pàdel i tennis + calçotada.
• Campionat social de tennis i pàdel.

Intentem que tothom que vingui al nostre club s’ho passi d’allò més
bé. Fem activitats per a totes les edats, i procurem que amb la pràctica
del tennis i del pàdel, tant pares com fills esdevinguin uns grans esportistes i millors persones.

A nivell de competició federada vam presentar un molt bon nivell a
les següents competicions:

Club de Patinatge Artístic
de les Franqueses

TENNIS:
• Campionat de Catalunya per equips: categories júnior i benjamí
masculí i femení.
• 2a Lliga Catalana Juvenil, amb 9 equips: benjamí masculí i femení,
infantil masculí A i B i femení, cadet masculí i femení, i júnior masculí i
femení.
• Campionat de Catalunya per equips benjamí masculí.
•C ampionat de Catalunya per equips cadet masculí.
• 2a Lliga Catalana absolut i sènior masculí.
• Campionat de Catalunya per equips aleví masculí.
• Campionat de Catalunya per equips de 3a categoria masculí i
femení.
• Campionat de Catalunya per equips infantil masculí.

Som el Club de Patinatge Artístic de les Franqueses, una nova entitat
creada per promoure el patinatge artístic de lleure i de competició.
Aquest club està dirigit per la subcampiona del món Carla Pey Gómez,
la Rosa Pey Salgado i en Max Coelho dos Santos, entrenadors de les
quatre patinadores en competició que formen el club, juntament amb
les noves incorporacions de patinadors i patinadores d’iniciació de les
Franqueses i voltants.
Les patinadores de competició han participat als campionats de
Barcelona, de Catalunya i d’Espanya, i una d’elles al Campionat del Món,
en què va assolir la quarta posició.

PÀDEL:
• Lliga Catalana de Pàdel BCN amb dos equips masculins i un de
femení.

Recentment, una
de les patinadores
ha aconseguit el
subcampionat de
Barcelona, ja amb el
nom
del
Club
Patinatge Artístic de
les Franqueses, i s’ha
classificat
per
participar
al
Campionat
de
Catalunya
de
Figures Obligatòries.

Alguns del èxits dels nostres jugadors han estat:
Tennis: campiones equip de Catalunya Argent 2016 femení cadet.
Tennis: campions de Catalunya 2016, 3a categoria, masculí absolut.
Tennis: campions de la Lliga Catalana, junior masculí.
Tennis: campiones de Catalunya dobles, junior femení.
Pàdel: campions de la Lliga Catalana per equips masculí. Segona
categoria ascens a Primera.
Quant al tennis femení, volem remarcar que les nostres jugadores de
categoria absoluta i sènior participen des de fa molts anys en les lligues
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CE Karate Nokachi Les Franqueses

Apadis

Un altre any i una altra temporada més en què
el Club Nokachi està satisfet amb la seva feina. Tot
va començar a l’octubre, amb el Campionat de
Catalunya cadet, júnior i sub-21 a Montcada i
Reixac, on els nokachis van fer un total de 14
pòdiums (4 ors, 4 plates i 6 bronzes). A partir
d’aquí van anar a campionats d’arreu de l’Estat,
com l’internacional Cepsa a Leganés o el Villa de
Colindres a Cantàbria, tots amb magnífics
resultats.

Poder practicar esport és de gran ajuda per
a les persones amb discapacitat i malaltia
mental. L'esport afavoreix el desenvolupament personal i l'autoestima de totes les
persones, i en especial de les persones amb
discapacitat. Els ajuda a ser més autònoms a
nivell de mobilitat, crea autodisciplina, capacitat d’esforç, fomenta l'esperit de lluita i sobretot fa possible un autèntic el treball en equip.
Fa més de 10 anys que la Fundació Apadis
porta a terme activitats esportives gràcies a la
col·laboració del Patronat Municipals d’Esports
i de la Diputació de Barcelona. Tennis, tir amb
arc, vela, aeròbic... Cap disciplina no es
resisteix als joves esportistes d’Apadis!

Al campionat estatal van assolir 2 medalles de
plata, i a partir d’aquest moment, tant l’Alfredo
Domínguez com l’Elena de Sande van començar
a formar part del Projecte Mundial de les seves
categories. En infantil, destaquen els 19 pòdiums
al Campionat de Catalunya (7 ors, 2 plates i 10
bronzes), i el bronze d’Iker Esteban al campionat
estatal. A l’abril, al Campionat de Catalunya de
clubs el Nokachi va aportar-hi nou equips amb
els següents resultats: 3 ors, 3 plates i 2 bronzes.
Cal destacar que la Federació Espanyola de
Karate va convocar els entrenadors del Nokachi
Agustín Núñez i Montse Marín perquè fossin
tècnics del Campus 2016, on es reuneixen els
millors competidors de l’Estat. També volem
mencionar tots aquells alumnes als quals el
karate els ajuda a millorar en molts aspectes de la

vida, ja que aquest és el objectiu del Nokachi
perquè el karate es molt més que competició.
En aquest any el karate es va proclamar
esport olímpic i estarà representat a Tòquio 2020.
Esperem que la propera temporada sigui igual o
millor i el karate es faci un lloc entre els grans
esports minoritaris.

Club Futbol Bellavista Milan
La temporada 2015-2016 dels equips de les
diverses categories del Club Futbol Bellavista
Milan va estar marcada per l’evolució progressiva que s’està portant a terme a l’entitat. La
finalitat és seguir creixent dins del municipi
tant en la pràctica de futbol com en l’àmbit de
l’associacionisme.
Pel que fa a les competicions dels nostres
equips, durant la temporada 2015-2016 es va
aconseguir mantenir a la categoria l’equip de
Segona Catalana i el benjamí de Segona
Divisió. D’altra banda, es va realitzar una molt
bona tasca en els altres equips de la base.

eleccions atès que finalitza el mandat de
l’actual president, es proposa seguir treballant
amb esforç i dedicació per aconseguir més
objectius i èxits, tan socials com esportius.
Treballar perquè el Club Futbol Bellavista Milan
arribi a tenir un reconeixement encara més
extens als camps de futbol és la nostra principal tasca.
La projecció de futur de l’entitat es basa a
seguir incrementant el nombre de participants en les diverses categories de futbol
formatiu. I també, seguir promocionant la
vinculació del club a l’esport de les Franqueses
del Vallès.

Des de la junta directiva, volem donar les
gràcies, com cada any, a tots els jugadors,
entrenadors, ajudants, aficionats, familiars,
socis, col·laboradors i institucions del municipi
perquè un any més hem pogut comptar amb
tot el vostre suport i amb una gran dedicació;
ja que aquest és l’èxit més important que
tenim com a club i l’objectiu és mantenir-lo.
En segon lloc, aquesta junta directiva, que
per a la temporada 2016-2017 convocarà
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La temporada 2016-17 és la segona de
l’equip d’handbol de l’AEH Les Franqueses
integrat per nois i noies de la Fundació Apadis.
Un equip que entrena cada setmana amb el
seu estimat entrenador, Carlos Munzón, que
els ajuda a perfeccionar la seva tècnica
setmana rere setmana.
Aquest equip participa un any més en una
lliga de clubs de l’associació Demanoenmano,
amb equips d’Igualada, Cerdanyola, Canovelles, Rubí... Tots integrats per persones amb
discapacitat o... amb capacitats diferents!
Gràcies a l’equip d’handbol, els nois i noies
d’Apadis tenen l’oportunitat d’aprendre a
acceptar la derrota, el respecte a les regles i a
l’adversari, el joc net, la convivència, l’esperit
d’equip, el desinterès, la noblesa, el sentit de la
justícia i l’honradesa.
Junts, l’esport és possible!

Club Ciclista Bellavista
Ens hem de remuntar a l’any 2015, quan un petit grup d’aficionats al
ciclisme va donar un pas més enllà i el que en aquell moment era un petit,
però a la vegada gran somni, finalment es va convertir en una realitat i van
decidir fundar el que actualment és el Club Ciclista Bellavista de les Franqueses del Vallès. Des d’aleshores, hem anat incrementant el nombre de socis
fins a arribar als 31 i continuem sumant noves incorporacions cada dia que
passa.
Som conscients que encara ens queda molt de camí per recórrer, però de
mica en mica anem sent més i millors, i això, entre d’altres coses, és el que
ens dóna la motivació per continuar creixent!

corriols de les Franqueses del Vallès. Es van fer un total de 20 quilòmetres en
un matí d’esport en família, amb una gran botifarrada final per poder
recuperar les energies gastades.

La nostra passió és el ciclisme en les seves dues vessants més importants,
la carretera i la muntanya. Diferents integrants del club quedem cada cap de
setmana per sortir junts i gaudir del nostre esport favorit. Els que formem
part d’aquesta petita comunitat tenim diferents nivells, degut a l’edat i/o
experiència damunt de la bici. És per això que tenim aquest fet en compte i
intentem formar petits grups de gent amb un nivell similar perquè tothom
pugui sortir a passar-ho bé i amb el millor grau de satisfacció possible. Això
no treu que un cop al mes ens ajuntem el màxim nombre de components
del club per fer una sortida ‘en família’, ja sigui en carretera o en muntanya i
després de la ruta proposada, fer un merescut esmorzar.

La nostra intenció és tornar a repetir l’esdeveniment aquest any i, per què
no?, organitzar-ne altres de més importants que siguin una referència a la
zona. A poc a poc i amb bona lletra tots els nostres reptes i objectius s’aniran
complint, perquè si una cosa caracteritza el CCB són les ganes de
superar-nos dia a dia, la il·lusió pel nostre esport preferit i, sobretot, el bon
ambient que existeix dins del nostre club.
Us convidem que vingueu a conèixer-nos i pugueu sentir l’essència del
nostre petit però alhora gran club. Us podeu posar en contacte amb nosaltres
a través del nostre correu (clubcbellavista@gmail.com) o de les xarxes socials
(Facebook, Twitter i Instagram), mitjançant les quals us atendrem amb molt
de gust i us informarem més detalladament de les nostres activitats.

Aquest estiu passat, vam organitzar la 1a Pedalada Popular del CCB amb
bicicleta de muntanya, que va tenir un rotund èxit gràcies a la gran acceptació de tots els veïns i veïnes del nostre barri i fins i tot d’altres municipis
propers. El recorregut va ser apte per a tothom i va transcórrer per camins i

Salut i pedals!

AE Ramassà
Per l’AE Ramassà, la temporada 2015/2016 va ser plena de reptes
però sobretot d’emocions. En l’àmbit de la competició, l'equip i la
direcció tècnica es va renovar totalment, a la recerca d’un nou impuls
que aportés il·lusió i, sobretot, ganes de formar-ne part, amb una
proposta d'activitats durant l'any per fomentar la cohesió del grup i la
generació de valors als jugadors.
A l'abril vam portar a terme la nostre tercera visita consecutiva al
continent africà. Aquesta vegada, Uganda en va ser el destí. El partit es
va jugar a l'estadi nacional Nelson Mandela, davant de l'actual campió de
lliga del país, el KCCA. Sens dubte, un dels partits més disputats fins a la
data en terres africanes. El resultat final de 2 a 0 ens va deixar molt
satisfets i feliços. La data del partit va coincidir amb el dia de Sant Jordi.
Amb l’objectiu de compartir la cultura catalana amb els ugandesos, a
l’inici del partit es va cantar l’himne nacional de Catalunya, Els Segadors,
i vam fer entrega de roses i de llibres als integrants de l'equip rival.
Gràcies a la feina realitzada durant aquests anys, vam poder conèixer
Victor Ochen, nominat al Premi Nobel de la Pau el 2015. Captivat pel
nostre projecte, ens va voler fer partícips de la seva tasca solidària, i va
voler que l'acompanyéssim en l'aventura de ser l’equip ambaixador de
les Nacions Unides, distinció que lluirem amb orgull i responsabilitat la
propera temporada.
Escoles i nens segueixen sent el fil conductor que uneix els nostres
viatges. En la línia de seguir treballant en l’educació i els valors, els vam
portar 700 kg de material solidari esportiu i escolar i 1.780 € recollits
gràcies a les petites aportacions de tota la gent que ens dona suport.
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Tenim un projecte humà i esportiu encoratjador. A l’equip és més
important el conjunt que l’individu. Aquest valor és la nostra columna
vertebral: aportar tot el que està a les nostres mans per als altres.
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Unió Ciclista Les Franqueses

Una pujada de 4 km pràcticament sense descans que premia l’escalador/a més ràpid. Un altre fet destacable de l’UCF és la participació del
soci i president, Toni Serra, al Mundial de Ciclocròs a Bèlgica, una cursa
on només hi tenen lloc els millors del món d’aquesta disciplina.

Març: Gran Premi Inauguració. Més de 150 ciclistes van participar a les
Franqueses a la cursa inaugural de les Grans Clàssiques. Un total de 153
ciclistes van prendre la sortida el diumenge 6 de març al matí al Gran
Premi Inauguració que donava inici a les Grans Clàssiques – Trofeu Joan
Casadevall de la Federació Catalana de Ciclisme. Aquesta era la primera
vegada que la Unió Ciclista Les Franqueses (UCF) organitzava aquesta
prova. El guanyador absolut de la cursa, en què van participar corredors
de les categories elit, sub-23 i màster 30, va ser Adrián Merino (de
l’equip Corvi), que també es va posar el mallot del millor de la muntanya. Merino va fer un temps de 3 hores i 47 minuts, mig minut menys que
Guillem Muñoz (Tomàs Bellès) i Daniel Reyes (Linbikes), segon i tercer
respectivament. El primer de la categoria sub-23 va ser Tomàs Colldecarrera i el primer màster 30, Josep Oriola. El guanyador de les metes
volants va ser Marc Iturralde i el primer equip classificat va ser l’equip
Corvi-Càmping El Molino. Cal destacar també el segon lloc en la categoria sub-23 de Josep Garcia, soci de la UCF.

Octubre: marxa “L’aventura és l’aventura”. Aquest 2016, la mítica
marxa de BTT de la UCF “L’aventura és l’aventura” va canviar el mes de
febrer per l’octubre. Aquesta nova data busca captar un major nombre
de ciclistes que, gràcies al bon temps de l’octubre en comparació al
febrer, decideixen participar-hi. En aquesta edició van disputar la prova
un total de 200 ciclistes. Com de costum, el traçat comptava amb un
exigent recorregut de 42 km i un de més assequible de 20 km amb
sortida i arribada al parc de Milpins.
Com cada any la UCF destina una part de les inscripcions a una causa
benèfica. Aquesta vegada vam ajudar entre tots en Leo. En Leo va patir
una meniongecefalitis causada per un virus que li va afectar tota la part
motora i evolutiva. Des de llavors, ell i la seva família lluiten per millorar
la seva mobilitat i qualitat de vida. Per aquest motiu s'ha creat "Ayudemos a Leo". La Unió Ciclista Les Franqueses va aconseguir recollir fins a
1.200 euros. A la pedalada hi van participar uns 200 ciclistes, cadascun
dels quals va formalitzar una inscripció valorada en 12 euros. El Patronat
Municipal d’Esports hi va col·laborar amb una aportació econòmica de
300 euros. Diversos negocis del municipi i del voltant van contribuir en
la causa, així com Comercial A. Trullàs SA, que va assumir el cost i
confecció de les samarretes de l’activitat.

La UCF està molt satisfeta amb el desenvolupament de la prova i
agraeix a tots els voluntaris i patrocinadors la seva col·laboració, així com
la del Patronat Municipal d’Esports i la de la Policia Local de les Franqueses. Van assistir a l’entrega de premis l’alcalde de les Franqueses,
Francesc Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé.
Abril: la UCF participa a diverses proves mítiques tant a nivell català
com internacional. Començant per la Liège - Bastogne - Liège, ni més ni
menys que 270 km amb pluja, fred i vent disputats en territori belga.
Els socis representants de la UCF que van completar la prova van ser
Josep Girbau, Antoni Serra, Santi Segú, Joan Bosch i Chris Goeree, que
van comptar amb l’assistència imprescindible de Jordi Puyal.

Novembre: Gran Premi Les Franqueses-CX. Per segon any consecutiu, el parc del Mirador de Bellavista va ser l’escenari del Gran Premi Les
Franqueses de Ciclocròs, que va disputar-se el 13 de novembre. El fet de
tractar-se d’una prova UCI (Unió Ciclista Internacional) puntuable en el
calendari internacional d’aquest esport, així com a la Copa d’Espanya
(l’única de tot Catalunya), va suposar la realització d’un gran esforç
econòmic, logístic i personal per part de la Unió Ciclista les Franqueses.
Gràcies al gran suport rebut per part de les entitats locals com l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, federacions i patrocinadors, el
Gran Premi Les Franqueses va ser catalogat d’excel·lent per part de
corredors, equips i el públic assistent. Els primers premis van ser tots
per a ciclistes de fora. Destaca la marca de Santi Segú, vinculat a les
Franqueses, que va quedar cinquè a la categoria de master 40. En elit
masculina, el guanyador va ser Ismael Estoran. En la femenina, Aida
Nuño. En júniors, Jofre Cullel.

Una altra de les proves més mítiques i dures de BTT a nivell espanyol
és la Maratón de los Monegros, a la qual des de fa anys diversos socis de
la UCF participen anualment.
Juny: homenatge a Andrey Amador. Després d’una grandíssima
actuació al Giro d’Itàlia fins al punt de col·locar-se líder durant el
transcurs de la cursa, el ciclista professional del Movistar Team Andrey
Amador (també soci de la UCF) va rebre un homenatge de part de la
Unió Ciclista Les Franqueses. Com l’any anterior, que se’l va homenatjar
per la seva 4a posició final, en aquesta ocasió també es va voler
reconèixer la seva brillant actuació al Giro 2016, sobretot per haver vestit
la “maglia rosa” com a líder del Giro d’Itàlia. L’acte d’homenatge es va fer
el 17 de juny a la sala polivalent de la zona esportiva de Corró d’Amunt.

Desembre: participació a la Fira d’Entitats amb el muntatge d’un
circuit per als més petits. Celebració del Sopar de Nadal de la Unió
Ciclista, resum de la temporada i agraïment a tots els socis i col·laboradors que cada any fan possible que la UCF pugui seguir superant-se.

Setembre: per segon any consecutiu i arran de la gran tendència cap
al ciclisme clàssic, la cafeteria El Bosc dels Records, la Unió Ciclista les
Franqueses i Bicicletes Segú, van organitzar la 2a Retrobada “Camins
del Bosc dels Records”. A la marxa hi van participar uns 40 ciclistes amb
bicicletes clàssiques anteriors a 1987.
Contrarrellotges individuals (CRI): com ja és tradició, el diumenge 25
de setembre la UCF va organitzar el Campionat de Contrarellotge Individual. Per tercer any consecutiu es va disputar tot el campionat el mateix
dia: la primera contrarellotge es va fer a Corró d’Amunt i la segona, a
Figaró-Montmany. La primera prova tenia la sortida just al costat del
parc de Milpins, a la carretera de Corró d’Amunt. Aquesta constava de
7 km de desnivell progressiu en una carretera amb espais oberts i
rectes, que acaben determinant la classificació de la primera “crono”. La
segona va tenir lloc a la carretera que neix al Figaró i arriba a Montmany.
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AEH Les Franqueses

persona que sempre, passi el que passi, ha estat al nostre costat, i que la
darrera temporada es va dedicar en cos i ànima al club fins a l’últim dia,
malgrat que algunes persones vinculades a equips del club i del PME no
hagin valorat la feina feta per ell en favor dels seus equips i fills/es.

Un any més i com si res no hagués passat , tornem a trobar-nos en
un esdeveniment tan important per a tot l’esport franquesí com és la
Nit de l’Esport. Va ser una temporada molt brillant en èxits esportius,
tant per als equips de la secció del PME com per als de l’AEH Les
Franqueses. Vam créixer en equips i jugadors, ja que som 19 equips a dia
d’avui i un total de 300 persones entre jugadors/es, entrenadors,
tècnics, fisioterapeutes, col·laboradors i membres de la junta.

Aquesta persona que viu i gaudeix amb aquest esport es diu José A.
Martín. Mil gràcies per tot el que fas per l’handbol i per tot el que fas per
l’Associació Esportiva Handbol Les Franqueses. Sempre estarem en
deute amb tu!

Vam seguir organitzant com cada any, al mes de setembre durant la
Festa Major de Corró d’Avall, el 8è Torneig de Festa Major i 8è Memorial
Joan Bufí, amb una participació de quasi 500 jugadors i jugadores
d’equips d’arreu de Catalunya, i la Caminada Popular de les Franqueses
al mes d’abril en col·laboració amb el Patronat Municipal d’Esports.

Rafael Rosario
President

També el 2016 vam organitzar en les instal·lacions del pavelló les
finals del Campionat de Catalunya aleví femení, amb la participació dels
quatre millors equips de Catalunya, que van guanyar les nostres
jugadores contra l’equip del BM Granollers.
Com ja és tradicional, a finals del mes de juny vam col·laborar amb el
BM Granollers, amb gran èxit de participació (més 5.500 participants i
384 equips inscrits de 19 països de 4 continents), en l’organització de la
18a edició de la Granollers Cup.
Els èxits més importants van arribar especialment de l’equip aleví
femení, que ho va guanyar tot en totes les competicions que va participar durant la temporada 2015-16: lliga CEVO, lliga de 1a Catalana,
Campionat de Catalunya, Copa Catalunya i Granollers Cup, així com tots
els tornejos en què van participar. Els seus entrenadors, Jordi Vidal i
Núria Ros, juntament amb els seus col·laboradors, van fer possible fer
un gran grup humá i un equip competitiu al cent per cent. Moltes
felicitats!
També cal fer un gran reconeixement a l’equip aleví masculí que
entrenava Santi Tomás, el qual va guanyar la Copa Catalunya i van ser
subcampions de la seva categoria en la passada edició de la Granollers
Cup, després de perdre contra un equip d’un nivell molt superior, com
era la selecció d’Egipte .
Però el major èxit de la temporada 2015-16 assolit pel club, sense
desmerèixer cap dels anteriors triomfs esmentats i l’esforç de tots els
equips que també han jugat a un gran nivell competitiu, va ser l’ascens
de categoria, de Segona a Primera Catalana per part del nostre sénior
masculí. Aquett equip va començar amb molts alts i baixos però, des
que al mes de gener vam canviar-ne l’entrenador, amb la incorporació
de Ferran Giménez a la banqueta, tot el grup va unir-se per reconduir la
situació. Gràcies a la bona feina feta a partir de llavors, vam arribar a
disputar les fases d’ascens. Vam jugar l’últim partit a Banyoles, enfrontament que vam acabar guanyant gràcies a un fantàstic gol de falta
directa que va llançar des dels 14 metres, amb el temps exhaurit, l’Aleix
Illa, el que a partir d’aleshores es va convertir en un dels herois del club
de per vida. Gràcies, Aleix! A tu i a tots els teus companys, i a en Ferran
Giménez, per fer el que vau fer i per fer-nos gaudir d’aquella experiència inoblidable a tots els que estàvem allà aquell dia amb vosaltres.
Bé, per acabar vull escriure unes paraules d’agraïment a tots els
jugadors i jugadores, pares, col·laboradors, entrenadors, patrocinadors,
Patronat, Ajuntament i a la tota junta directiva, pel seu suport i col·laboració, però molt especialment vull adreçar paraules d’agraïment a una
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Club Esportiu Shiho-Wari

Club d’Atletisme A 4 el km

El Club Esportiu Shiho-Wari va acabar la temporada 2015 amb una
gran exhibició de karate a càrrec dels més petits del club. Durant l’any
2016 es va realitzar una activitat cada mes. Competicions, exhibicions,
cursos, entrenaments amb altres clubs, colònies, etc. Tot enfocat al
karateka más jove i també al que no ho és tant. Un dels cursos més
exitosos i destacats va ser el de defensa personal femenina, enfocat a la
dona maltractada, que té una gran demanda i que va comptar amb una
gran participació. El karate per a la gent gran va tenir molt bona acollida.
Continuarem treballant per millorar la seva salut. Els entrenaments per
a la competició van ser molt productius, però cal seguir treballant en
aquest àmbit. Una altra de les apostes de l’any passat va ser la nova
activitat de pilates. Esperem que el 2017 sigui igual o millor que l’anterior.

Aquesta temporada passada va ser especial per al nostre club, ja que
vam celebrar el desè aniversari de la nostra fundació. El Club d'Atletisme A 4 el km va nèixer el 2006, després d'un sopar a la Fonda Europa de
Granollers en què set companys que solien quedar per entrenar i sortir
plegats des del pavelló d'esports de les Franqueses, van decidir fundar
un club d'atletisme, ja que en aquell moment no n’hi havia cap al municipi. D’aquesta manera van poder participar, amb un nom i una samarreta comuna a les diverses proves de fons que es desenvolupaven
a Catalunya, però també a fora, en què destaquen els desplaçaments
que es van organitzar a les maratons de Londres o París.
Actualment, el club está plenament consolidat amb prop de 100 socis
i més viu que mai. Organitzem cada any la cursa benèfica Els 10 km de
les Franqueses, en què recollim diners per a la recerca contra el cáncer
de ronyó. Una cursa que enguany ha estat homologada per la Federació
Catalana d’Atletisme i que, amb una participació estable d’uns 600
atletes, ha permès fer una donació a l’Hospital de Sant Pau de 20.000 €
en total en les cinc edicions de la prova. Com en els darrers anys, participem activament amb el programa d’entrenaments de la mitja marató
de Granollers-les Franqueses-la Garriga, la cursa que té la participació
més alta d’atletes del club. I també cal recordar les diverses activitats
socials que organitzem, entre les que destaquen la buticursa (una cursa
de relleus entre els socis), la mitja marató pirata A 4 el km (un entrenament de 21 km per a la mitja marató de Granollers, amb una participació
de 100 corredors) o l’estada esportiva de començament de temporada.

Unió Esportiva Corró d’Amunt

El club está obert a tots els atletes que
vulguin córrer amb nosaltres. Els nostres
horaris d’entrenament habituals són els
dilluns, dimecres i divendres, a les 20 h, i els
diumenges a les 8 h.

Volem destacar en especial l’equip femení, perquè va aconseguir el
campionat de lliga de la temporada 2015-2016, en què va fer un gran
paper amb només una derrota en el global d’enfrontament. Agraïm la
tasca dels tècnics Daniel Sola, Edu Gutiérrez, Gerónimo Garrido i Pedro
Fernández, que treballen molt perquè l’equip femení tingui èxits.

Per a més informació, es pot consultar el
nostre web (www.a4elkm.com) o la nostra
pàgina de Facebook.

Pel que fa a l’equip masculí, es va renovar totalment i no hi ha cap
jugador de l’any passat. Actualment és 1r del grup 9 de Quarta catalana.
Els entrenadors Àngel Granado i Jesús Camacho estan realitzant una
molt bona feina, a base de molt treball i professionalitat.
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CE Llerona
del descens del juvenil A, que va lluitar fins al darrer moment però que
finalment no va poder aconseguir mantenir la categoria. Pel que fa al
futbol base femení, cal felicitar totes les jugadores pels grans resultats
obtinguts i la il·lusió de lluitar de tu a tu contra els millors equips de
Catalunya, fet que ens mostra que el nostre nivell és cada cop més alt.

Actualment, el Club Esportiu Llerona està treballant en un projecte
esportiu i humà que estem consolidant. Sovint, però, per donar importància a allò que som, cal fer memòria i recordar el que érem anys
enrere. L’any 2008, el Club Esportiu Llerona estava format per 7 equips,
un dels quals, el primer equip femení de la història del club. La seva
organització interna era de caire familiar i es treballava amb molts pocs
recursos.

Finalment, cal destacar que els dos sèniors van aconseguir els seus
respectius objectius, ja que es van mantenir a la seva categoria.

La cosa ha variat, i molt. En la temporada actual, el club compta amb
18 equips masculins i 8 de femenins, i s’ha convertit en un referent del
futbol femení a la comarca i fora d’ella. El club s’ha professionalitzat en
totes les àrees i s’està treballant per aconseguir millorar en tots els
sentits, però sempre partint de la base de la formació en valors.

Pel que fa al caire més social de l’entitat, el club segueix organitzant
els actes més tradicionals, com ara la jornada de presentació dels
equips, la calçotada, els campus de Nadal i d’estiu o els torneigs de
diverses categories que any rere any compten amb més participació.
Com a novetat, cal tenir present el nou web del club i la presència de
l’entitat en les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram, fet que ajuda
a la promoció de l’associació. El CE Llerona no es posa límits, lluitem
cada dia contra la falta de recursos, però creiem en el que fem i
estimem el nostre club! Visca el Club Esportiu Llerona!

Pel que fa el futbol base cal remarcar els bons resultats de tots els
equips durant la temporada passada, així com la seva gran evolució.
Com a notícia destacada, cal recordar l’ascens del nostre benjamí A a
Primera divisió per primera vegada a la història. També volem informar
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Entitats
esportives

15a Caminada Popular
Les Franqueses del Vallès
7 de maig de 2017 - A les 8 h
Recorregut:
19 km (aproximadament)
Places limitades!
Sor tida i arribada a la
Zona Esportiva Municiplal
de Corró d’Avall
Més informació i inscripcions:
a l’oﬁcina del
Patronat Municipal d’Espor ts,
al telèfon 938 467 083
i a www.lesfranqueses.cat

Fes fotos durant
la caminada, penja-les
al Twitter amb l’etiqueta

#caminadapopularLF17
i entra en el sor teig
de dues nits d’hotel

PARTICIPA-HI!!

També et pots inscriure en línia a:
www.lesfranqueses.cat/caminada2017

