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Presentació
FRANCESC COLOMÉ

ALCALDE DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

COMPROMESOS
AMB L’ESPORT

L’

any passat comentava en aquest
mateix butlletí la necessitat de
les Franqueses de comptar amb
un nou pavelló. Podem dir,
satisfets, que aquest fet ja és una realitat. El
proper 23 de març inaugurem a l’Espai Can
Prat del Passeig Tagamanent, un equipament de 5.279 m2 que inclourà un nou
Centre d’Atenció Primària, una nova
biblioteca i el desitjat pavelló poliesportiu
tipus PAV1.
Aquest nou pavelló tipus PAV1, de 1.053
m2, es troba a la planta baixa de l’Espai Can
Prat i s’hi accedeix pel carrer Verge de

JUAN ANTONIO CORCHADO

REGIDOR D'ESPORTS DE LES FRANQUESES

LA IMPORTÀNCIA
DELS VALORS DE L’ESPORT

A

tots aquells i aquelles que ens
sentim implicats i/o immersos
en el que podríem anomenar
“l’univers de l’Esport” no se’ns
escapa la importància i la rellevància que
l’esport té a les nostres vides i en el nostre
entorn immediat més proper, moltes
vegades sense prendre consciència de la
transversalitat de l’Esport en moltes de les
facetes de la dimensió de les persones, des
dels primers passos i aprenentatges, des de
les primeres etapes formatives, des de
l’etapa adolescent, des de l’etapa adulta i
madurativa, i des de l’etapa ﬁnal de la vida
en què cada cop és més habitual veure com
s’hi arriba amb uns hàbits i un estil de vida
“més actiu”.
En totes aquestes etapes de la vida podem
trobar arguments, atributs, en deﬁnitiva
“valors” que, o bé poden ser extrapolables a
l’esport, o bé són pròpiament inherents a la
pràctica esportiva i que els hem incorporat

Montserrat. Es tracta d’una pista multiús
que compta amb una zona de grades,
vestidors i magatzem, i que permetrà
descongestionar el pavelló municipal i el
seu annex.
L’activitat esportiva a les Franqueses és
intensa, tant pel que fa als clubs com
socialment. N’estem orgullosos i la volem
potenciar encara més. És obligació de les
administracions estar a l’altura, creant nous
equipaments, i també nous espais per
fomentar l’activitat física en contacte amb
la natura. El 16 de març inaugurem el parc
natural del Falgar i la Verneda, un entorn
incomparable, on s’ha habilitat un circuit
amb camins de sauló de prop de 4 quilòmetres, amb una il·luminació respectuosa amb
l’entorn. Estem segurs que serà un espai de
referència per a molts corredors i ciclistes
populars que tenim al nostre poble.
La creació de nous equipaments per a la
pràctica d’esport i l’impuls de l’activitat
física és important, però no ho és menys
l’adequació dels equipaments ja existents.
Al 2018 hem remodelat la zona esportiva i
de lleure de Llerona amb una nova pista de
pàdel, pistes de petanca i una pista de
tennis i ara ha començat la construcció
d'uns vestidors i lavabos, hem construït uns
nous vestidors i renovat la gespa artiﬁcial
del camp de futbol 7 de Bellavista i

properament s’instal·larà nou enllumenat al
camp de futbol de Llerona i a Corró d’Avall.
També hem adjudicat la redacció de dos
grans projectes, el de la reparació integral
de la coberta del pavelló i l'ampliació dels
vestidors, magatzem i seu social del camp
de futbol de Corró d'Avall. Som conscients
que l’adequació de les instal·lacions ha de
ser contínua i estem en aquesta línia de
treball.
I un altre aspecte del qual ens sentim molt
satisfets és el compromís de les Franqueses amb la formació en l’àmbit esportiu. Al
2018 hem renovat l’acord amb els instituts
Lauro i el Til·ler, que impulsen cursos de
formació acadèmica en activitats físiques i
esportives i de tècnics esportius. L’Ajuntament es compromet a cedir diversos espais
esportius, mentre que els instituts també
cedeixen les seves pistes per a la realització
del Programa Escolar de Promoció Esportiva per a alumnes de primària i per a les
activitats de l’associació Apadis. Un
intercanvi en què tots hi sortim guanyant i,
per sobre de tot, l’esport.
Procurem, des de l’Ajuntament, tenir una
visió global del que signiﬁca l’esport i
l’activitat física i hi estem compromesos,
amb tots els agents que en formen part,
perquè l’esport és vida i les Franqueses viu
l’esport.

a la nostra activitat quotidiana, en les
relacions humanes, en l’entorn de treball, al
cap i a la ﬁ, en la nostra manera de ser i de
fer.
L’Educació Física que ens permet conèixer
el nostre propi cos, la psicomotricitat,
l’educació física de base, els aprenentatges
motors i la iniciació esportiva ajuden a
assentar les bases de la formació integral
dels infants, que també tenen molta relació
amb d’altres aprenentatges bàsics
d’aprenentatge com pot ser la lectoescriptura.
La pràctica esportiva, ja sigui individual o
col·lectiva, en totes les seves etapes, tant
formativa com d’especialització, i posteriorment de competició en els seus
diferents nivells, permet contribuir a la
formació integral dels infants, joves i
adolescents, reforçant els aprenentatges
inicials i incidint en els valors propis de
l’esport i en el que podríem anomenar
“l’experiència viscuda de la pràctica
esportiva”, en què prenen part valors com
saber compartir, generositat, esforç,
solidaritat, amistat, superació, treball en
equip, convivència, participació, socialització, integració, etc., i tants d’altres que
podríem afegir a aquesta llista.
Perquè per a mots i moltes de nosaltres
l’esport és i ha estat una veritable “escola

de vida” en què hem crescut i ens format
com a persones i en què tots aquests
valors ens han ajudat a madurar i créixer, i
ens han servit per poder incorporar-los
després, tal com esmentava anteriorment, a
la nostra manera de ser i de fer. És, doncs,
aquesta visió més “humanista” de l’esport,
la que ens ha d’ajudar a refermar-nos a
valorar la importància que té en la formació
integral de les persones (educació,
socialització, salut, etc.), sobretot en uns
moments en què la societat cada cop
tendeix més a la individualitat i a allò que
podríem anomenar una “virtualitat mal
entesa”.
És per tot això que, des de la responsabilitat
que em pertany des de l’àmbit de l’administració pública més propera als ciutadans,
vull posar de manifest i compartir amb
vosaltres aquestes reflexions que, per a tots
aquells que treballem per l’esport de les
Franqueses des dels diferents àmbits
(escoles, clubs, entitats, PME, etc.), ens han
de servir d’inspiració i de guia, ens han
d’encoratjar en el nostre dia a dia i han de
ser el nostre “life motive” diari.
Per un esport que sigui, sobretot, formatiu,
educatiu, saludable, integrador i solidari, i
que contribueixi a fer de les Franqueses un
municipi cada cop més cohesionat
sustentat pels valors de l’esport!
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E
HANDBOL – BÀSQUET – ACTIVITATS
D’INICIACIÓ ESPORTIVA A LES ESCOLES
ESCOLA DE TENNIS – ESCOLA DE PÀDEL

Secció d’handbol

E

stem molt contents d’anunciar
que la temporada 2017-18, per
primer cop i després de poder
créixer i generar una estructura
sòlida tant en nois com en noies, amb
més de vint equips, tenim una resposta
en l'estructura de la direcció tècnica,
gràcies a haver viscut de primera mà
els valors del Patronat Municipal
d'Esports. Aquells jugadors, ajudants
d'entrenadors i entrenadors passen a
dirigir el que és l'estructura tècnica de
l'handbol com a directors tècnics
d'handbol del Patronat Municipal
d'Esports. I amb aquesta notícia tan
engrescadora comencem a somiar en la
nova temporada: nous reptes, planiﬁcacions, estructuració d'equips, calendaris, partits, entrenaments, models de
joc... I tot amb una bona dosi d'empatia,
sense cap mena d'interès o beneﬁci
propi.
No ha estat fàcil que es donés la
situació ideal perquè els dos directors
tècnics, tant de la secció masculina
com de la femenina fossin de la casa. A
més a més, són persones que han
viscut de primera mà els valors del
Patronat Municipal d'Esports, i estan
qualiﬁcats per portar a terme les

funcions que se'ls encomana. Tal com
nosaltres diem als nostres entrenadors,
jugadors i pares, han de tenir paciència.
Ja que amb presses no es fan les coses
bé. En aquesta línia l'aposta per la
formació també d'entrenadors i
ajudants de la casa és la consigna per
tal de construir un futur amb continuïtat
i un projecte que generi estabilitat.
Aquesta temporada passada deixem
enrere una gran quantitat de partits,
torneigs, cloendes, jornades de formació, i com a punt ﬁnal, la Granollers Cup.
Aprenentatges que passen molt
ràpidament, però que han calat molt
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endins dels nostres joves esportistes.
Sempre amb la idea que, a part d'aprendre molt d’handbol, els ha de servir tot
allò après per acabar sent millors
persones.
Un cop fet el resum de la temporada
2017-18 ens queda iniciar la temporada vinent encara amb més handbol,
més formació i més paciència que mai
per tal de construir un club ferm, sense
presses i bé. I com diu un dels nostres
psicòlegs de referència en l'àmbit
esportiu, el Pep Marí: “Ens emocionem
quan ens identifiquem”.
Jordi Jiménez
Coordinador d’handbol
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E

Secció de bàsquet

l 2018 va ser un bon any per als
equips de bàsquet del Patronat. Ho va ser a nivell qualitatiu, amb equips a nivell A i
alguns obtenint molt bons resultats a
nivell B. Però també a nivell quantitatiu,
i ens expliquem:
Durant l’any vàrem crear un quart equip
d’Escola de Bàsquet (sí, més de 40
nenes i nens d’edats entre 4 i 7 anys), i
això és un tret molt signiﬁcatiu de la
salut del nostre esport a les Franqueses. Si continuem treballant bé amb la
base, estem col·locants uns bons pilars
per als propers anys. Sense oblidar els
somriures i mirades d’alegria de
cadascun d’aquests petits esportistes,
que justiﬁquen les hores i hores de
dedicació de tot l’equip tècnic que hi ha
al darrere. Gràcies!
També durant el 2018 hem crescut en
nombre d’equips i en nombre de
jugadors; per tant, més jugadors, més
llicències, millor treball entrenament
rere entrenament, partit rere partit. I
aquesta és la línia que des de fa uns
anys es va plantejar, i l’anem consolidant.
I si tenim més jugadors/es i més nivell,

en bona part és gràcies a l’equip
d’entrenadors que hi ha al darrere de
tot això, fent feina de formigues a cada
entrenament (feina que massa sovint
no és valorada com és degut des de
fora), posant el nostre GRAN gra de
sorra en la formació dels nostres nens i
nenes. Aproﬁtem per convidar tothom a
RESPECTAR la feina dels nostres
entrenadors, a deixar-los treballar, a
deixar que apliquin sobre els nostres
ﬁlls tots els coneixements i experiència
que tenen: TREBALLARAN MILLOR I
FORMARAN MILLOR ELS NOSTRES
JUGADORS. Pilar, Judit, Édgar, Oriol,
Gina, Albert, Aina, Carla, Sarai, Carlota,
Berta, Joan, Óscar, Agustí, els “Sergis”,
Gerard i Marià, GRÀCIES!
Com a novetat, a ﬁnals de la temporada
passada es va fer el primer dinar de
cloenda del bàsquet. Organitzat per la
Junta del Club de Bàsquet, va ser un
gran èxit de participació i diversió, i
esperem que aquest any encara
reuneixi més membres de la família
basquetbolista franquesina. REPETIREM SEGUR!
S’han consolidat les activitats per a la
nostra gent, amb gran èxit de participa-
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ció i grans elogis per part dels equips
participants: TROBADA D’ESCOLES,
TORNEIG DE SETEMBRE, TORNEIG
D’ANY NOU. Tota la feina que hi ha al
darrere es veu compensada quan
plouen les felicitacions de molts clubs
diferents.
I com sempre, volem agrair la feina
d’aquells pares que feu possible tot
això, ACOMPANYANT ELS VOSTRES
FILLS, ANIMANT-LOS DESPRÉS DELS
MALS MOMENTS, FELICITANT-LOS
DESPRÉS DELS ÈXITS. També per a
vosaltres, GRÀCIES!

Guillem Estrada
Coordinador PME
Les Franqueses
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Escola de karate

T

ercera temporada en què la
Montse Marín i l’Agustín Núñez
dirigim l´activitat de karate
com a entrenadors. I continuem molt satisfets de la participació.
S´han hagut d’ampliar les classes. Es
va començar l’activitat amb dos dies a
la setmana i aquesta temporada ja són
quatre dies de karate al Patronat.
Tant l’Agus com la Montse estem molt
satisfets amb el treball dels alumnes i
el seu aprenentatge, ja que ha estat un
curs molt proﬁtós.
Els alumnes han passat les proves de
canvi de grau, han dut a terme una
exhibició a la Fira de Nadal i alguns

d´ells veuen el karate com a una bona
eina per a la vida quotidiana, tant pel
que fa al coneixement de valors com a
al coneixement de la defensa personal.
El karate els ajuda a evolucionar,
coneixen els aspectes bàsics d’execució i comportament que engloba una
art marcial i mitjançat l´activitat arriben
a un nivell tècnic i físic molt bo d’acord
amb la seva edat.
El karate al Patronat els ensenya l’art
marcial, la competició i els valors
fonamentals per ser un gran karateka i
sobretot persona: els alumnes aprenen
el dojo kun (comportament al dojo).
Els ensenyem a practicar la no-violèn-

cia, a millorar la personalitat, l’esforç i
la constància, el respecte als altres i a
guardar ﬁdelitat i, sobretot, a aprendre
divertint-se. Així es el karate al PME.

Montse Marín i
Agustín Núñez
Monitors de l’Escola de karate

Secció de bàdminton
-

L

a temporada 2017-2018 va ser
un èxit per a la secció de
bàdminton del PME. Els entrenaments, el compromís,
l’entusiasme, els valors, les
ganes de competir, entre altres coses,
van fer que els jugadors/es obtinguessin bons resultats en les diferents
jornades, i aconseguissin molt bones
posicions. El més important és que van
gaudir i van lluitar moltíssim per
aconseguir-ho. Esperem que la
següent temporada sigui igual o millor
que aquesta!
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-

Coordinació de la
secció de bàdminton

Activitats d’iniciació
esportiva a les escoles

E

l Patronat Municipal d’Esports
de les Franqueses del Vallès
ofereix activitats extraescolars
per a la promoció de l’esport i
l’activitat física des d’una vessant no
competitiva als alumnes d’Educació
Infantil i Primària de les escoles Colors,
Bellavista-Joan Camps, Joan Sanpera i
Torras, Guerau de Liost i Camins.
Des del mes d’octubre ﬁns al juny,
s’organitzen activitats com la psicomotricitat (P3 i P4), la iniciació esporti-

va (P5 i 1r) i l’aeròbic (de 2n a 6è),
tenint en compte les necessitats i
l’evolució de cada nen i nena.
Aquestes activitats es porten a terme
just en acabar l’horari escolar, concretament de les 16.30 a les 18.00 h, amb
l’objectiu de facilitar als nens i nenes la
iniciació a l’activitat física. A ﬁnal de
curs, en l’activitat d’aeròbic es fa una
exhibició, i per a tots els nens/es, la
Diada del Joc i de l’Esport com a
cloenda.

Saray Alpiste
Coordinadora de
l’Escola Esportiva

Escola de tennis

Rafel Valls
Vila
Monitor de tennis del PME
i de l'Escola de Tennis i Pàdel
Jordi Plana

U

n cop més, durant la temporada 2017-2018 el Patronat
Municipal d’Esports i l’Escola
de Tennis i Pàdel Jordi Plana
han dut a terme la gestió de l’Escola de

Tennis a les Franqueses del Vallès.
Durant aquest curs, l'Escola de Tennis
ha comptat amb un gran nombre
d’alumnes d’edats compreses entre els
5 i els 16 anys, i una trentena de
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tennistes adults.
Com és habitual en cada temporada,
l'Escola de Tennis ha organitzat 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 temporada (partits de
pares i ﬁlls). També s’ha portat a terme
la tradicional sortida a l’Open Banc
Sabadell 66è Trofeu Conde de Godó
2018. Una sortida que cada any fem
conjuntament amb els alumnes de les

Franqueses, els de Cardedeu i els de
Granollers.
Tots els actes, trobades, sortides i
campionats s’organitzen per fomentar
la pràctica i l’aprenentatge d'aquest
esport i aconseguir que els infants,
joves i adults es diverteixin jugant al
nostre esport.
Enguany, l’Escola de Tennis també
col·labora amb el Patronat Municipal
d’Esports en l’ensenyament d’aquest
esport als infants de les diferents
escoles de les Franqueses del Vallès a
través del programa Matí Esportiu.
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En relació amb la competició tennística
per equips, van competir a la 4a Lliga
Catalana del Campionat de Catalunya
per comarques, organitzat per la
Federació Catalana de Tennis, els
següents equips de les Franqueses del
Vallès: 1 equip aleví masculí, 1 equip
aleví femení i 1 equip cadet femení.
L'equip de monitors de l'Escola de
Tennis i Pàdel Jordi Plana vol donar les
gràcies a tot l’equip tècnic del Patronat
Municipal d’Esports pel seu suport i
bona feina, i vol desitjar a tothom una
bona temporada esportiva.
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Escola de pàdel

L

a temporada 2017/2018 a
l’Escola de Pàdel de Corró
d’Avall la podem valorar satisfactòriament. Actualment
comptem amb més de 30 alumnes de
totes les edats i nivells que han passat
per les nostres pistes amb ganes
d’aprendre a jugar a pàdel.
Els grups organitzats per nivells, de
tres i quatre persones, permeten als
alumnes gaudir del pàdel en companyia i de forma dinàmica evolucionar i
assolir amb èxits els objectius de la
temporada.

Gerard Huguet
i Marc Nieto
Monitors de tennis i pàdel de
l’Escola de Tennis i Pàdel
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Madagascar, una
experiència de
cooperació a través
de l’esport
AE RAMASSÀ FC “El club dels valors”

L’

AE Ramassà, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de les Franqueses,
ha recaptat més de 17.000 euros
per facilitar el transport escolar a
Madagascar.
El transport dels infants ﬁns a
l’escola pot arribar a convertir-se en
un malson a països on s’han de
recórrer llargues distàncies ﬁns als centres
educatius. Aquest any, l’AE Ramassà i l’Ajuntament
de les Franqueses han unit esforços per treballar
conjuntament per aconseguir els 15.000 euros
necessaris per comprar un autobús escolar. Una
xifra que durant tota la campanya de recapta s’ha
superat amb escreix, passant els 17.000 euros. El
consistori ha fet una aportació de 4.000 euros i
també ha participat en la logística per traslladar
700 quilos de material esportiu i escolar ﬁns a
Madagascar.
Del 19 al 27 d’abril, una expedició formada per
l’equip de futbol de les Franqueses, el regidor
d’Esports, Juan Antonio Corchado, i el director del
Patronat Municipal d’Esports, Josep Campaña, van
ser al país africà per conèixer de primera mà la
feina de l’ONG catalana Yamuna. Durant l’estada,
es va fusionar el projecte de cooperació amb
l’esport. L’expedició va visitar els projectes de
l’ONG i va fer diverses visites institucionals,
reunint-se amb el cònsol de l’Estat espanyol a
Madagascar, el secretari d’estat d’Esports del
Ministeri de Joventut i Esports, i els representants
de l’Ajuntament d’Alakamisy Fenoarivo. Un altre
dels moments emotius del viatge va ser el partit
que van disputar el CNaPS, base de la selecció
nacional de Madagascar, amb l’AE Ramassà, que
va acabar amb el resultat de 9-1.
Madagascar, una experiència de cooperació a través de l’esport [ LES FRANQUESES VIU L’ESPORT ] 13

SARAY ALPISTE

Programa escolar de
promoció esportiva
E

l Programa escolar de promoció
esportiva (PEPE) és un conjunt
d’activitats que organitza i duu a
terme el Patronat Municipal
d’Esports (PME) a totes les escoles
d’Educació Primària de les Franqueses
del Vallès.
L’objectiu és promocionar i difondre
aquells esports que més identifiquen la
tasca formativa del PME donant a
conèixer altres esports de caràcter
minoritari que també es practiquen al
municipi i que tenen relació amb el
currículum escolar.
Monitors del PME treballen directament a les escoles portant a terme
sessions de minihandbol i minibàsquet a 3r i 5è de Primària, amb quatre
sessions d’una hora. També organitzen
matins esportius a la Zona Esportiva
Municipal amb 2n i 4t de Primària, on
es practiquen esports com el tennis, el
bàdminton, el bàsquet i l’handbol.
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Els nens i nenes de 5è de Primària
coneixen i practiquen el tir amb arc a
una nau homologada per la Federació
Espanyola. A més, cap a final de curs
fan una sortida a la natura, de la qual
el Patronat subvenciona el cost de
l’autocar per poder fer el desplaçament.
Els alumnes de 1r i 2n tenen l’opció de
fer natació al Complex Esportiu
Municipal i els alumnes de 6è de
Primària participen a la Jornada de
Primària on les cinc escoles es
reuneixen a les diferents instal·lacions
del Patronat (el camp de futbol, les
pistes de tennis i pàdel i el pavelló), per
fer competicions entre elles.

Activitats
destacades 2018
ÈXITS, PÒDIUMS I VICTÒRIES QUE RESUMEIXEN LA TEMPORADA

El Cros de les Franqueses reuneix
més de 400 participants

E

ls nous recorreguts en el 26è Cros Escolar
i el 23è Cros Popular de les Franqueses
van mantenir un alt nivell de participació
en una prova consolidada a la comarca.
El dissabte 13 de gener de 2018 va tenir
lloc el 26è Cros Escolar i el 23è Cros Popular, que
en aquesta edició van estrenar nous recorreguts

a la zona dels carrers de la Penya i de la Ribera
del Congost de Corró d’Avall.
Aquestes proves atlètiques van reunir més de
400 participants en les seves diferents categories, que van transcórrer en un ambient de
màxima esportivitat. Segons l’edat es van fer
diferents circuits, que anaven des dels 200 m
per als més petits ﬁns a 1
km per als més grans.
Abans del Cros Escolar, a
primera hora es va celebrar
el Cros Popular, amb un
circuit de 5 km, que va
guanyar Ali Benhmbarka
amb un temps de 16’37’’,
seguit de l’Ignasi Basses
(17’59’’) i l’Anas Mounim
(18’11’’).
En categoria femenina la
guanyadora va ser Laurence Prigent (21’04’’), seguida
de Carmen Martín (21’16’’) i
Anabel Gracia (21’41’’).
Cal destacar un any més la
col·laboració dels voluntaris, sense els quals els Cros
Escolar i el Cros Popular de
les Franqueses no serien
possibles.
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Les Franqueses, un any més amb la Mitja
TOT I L'AMENAÇA DE PLUJA, CORREDORS, VOLUNTARIS I PÚBLIC OMPLEN
ELS CARRERS DEL MUNICIPI. LES FRANQUESES HA ACOLLIT UN ANY MÉS UNA
DE LES CURSES MÉS RELLEVANTS DEL CALENDARI ATLÈTIC CATALÀ, LA MITJA.

A

mig camí entre la Granollers i la Garriga,
el municipi va recuperar al 2018 el
creuament dels corredors a la plaça de
l’Ajuntament i va animar
la cursa amb la participació de
diversos grups de música en
directe durant el recorregut pels
carrers de Corró d'Avall. La
presència de voluntaris, imprescindibles per al bon funcionament
de la cursa, i del públic va ser
també molt important, malgrat
que el temps no va acompanyar
massa.
L’alcalde, Francesc Colomé, va
ser present a l’arribada dels

atletes de les tres curses: la mitja marató, els
10 quilòmetres i el 1/4 de mitja.

Karate Nokachi s’emporta medalles
al Campionat de Catalunya sènior

E

l Club Karate Nokachi va competir al
Campionat de Catalunya sènior de Karate
en què, un cop més, va demostrar l’alt
nivell dels
seus
esportistes.
El club, sota la
direcció de la
Montse Marín i
l’Agustín Núñez, va
aconseguir la
medalla d’or de la
mà de l’Alfredo
Domínguez i l’Elena
de Sande, la
medalla d’argent
per l’actuació de la
Mireia Cuevas i la
de bronze per la
d’Andrea Lucero.
A la competició van
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debutar la Noelia Balaguer, en modalitat de
katas (formes), i l’Andrea Astorga, en la
modalitat de kumite (combat).

Èxit de participació i de marques en les dues
mànegues del II Trofeu de Múixing de
les Franqueses del Vallès
UNA SEIXANTENA DE MÚIXERS I ELS SEUS GOSSOS VAN PARTICIPAR EN AQUESTA
EDICIÓ DE LA COMPETICIÓ. AL 2018, EL TROFEU DE MÚIXING, ORGANITZAT PEL CLUB
CANICROSS LES FRANQUESES, VA ESTRENAR LA CLASSIFICACIÓ A DUES MÀNEGUES.

E

l dissabte 20 de gener de 2018 al vespre, el
bon estat de les pistes, preparades i
senyalitzades per a la competició a la Zona
Esportiva de Corró d’Amunt, va permetre
obtenir bons temps als participants. Diumenge 21
al matí, segona mànega i classiﬁcació deﬁnitiva en
què la majoria de participants van fer encara més
bones marques.
Pel que fa al podi, destacar l’actuació de Marcel
Gual que es va classiﬁcar en primera posició en les
modalitats de bikejoring i de canicròs masculí. Els
participants franquesins també van obtenir podis
en la majoria de categories:
• ÓSCAR MUÑOZ – 2n BIKEJORING
• MARTA BARRUFET – 1a BIKEJORING
• SANDRA BENDIG – 3a BIKEJORING
• GUILLEM SÁNCHEZ – 1r CANICRÒS JÚNIOR i 3r
General
• JUAN MANUEL CALDERON – 1r CANICRÒS

VETERANS
• DANIEL ARTERO – 1r PATÍ 2 GOSSOS
• FRANCISCO JUSTICIA – 3r PATÍ 1 GOS
El II Trofeu de Múixing de les Franqueses del
Vallès, organitzat conjuntament pel Club Canicross
Les Franqueses i la Federació Catalana d’Esports
d’Hivern, amb la col·laboració de l’Ajuntament de
les Franqueses, va ser una prova puntuable per a la
Lliga Catalana de Múixing en la modalitat de terra.

16a Caminada Popular de les Franqueses

L

a pluja no va poder amb l’esperit esportista i la cursa va reunir al voltant de 550
participants.
Les caminades ens apropen als diferents
paratges naturals del municipi tot fent esport. La
16a edició de la Caminada Popular de les
Franqueses va reunir al voltant de 550 participants que, tot i la pluja, van recórrer 19 quilòmetres per diversos camins de les Franqueses,
passant per Mil Pins, Llerona, Corró d’Amunt,
Marata, ﬁns a arribar a la Zona Esportiva de Corró
d’Avall.
En l’edició de 2018, i coincidint amb el Dia de la
Mare, totes les dones de la caminada van ser
obsequiades amb una farigola o una lavanda.
L’organització d’aquesta edició va comptar amb
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la col·laboració de diversos voluntaris de les
seccions de bàsquet i handbol del Patronat
Municipal d’Esports.
Des de l’Ajuntament es va agrair l’assistència a
tots i cadascun dels participants i se’ls va animar
a participar a la propera edició.

La cursa de BTT de Corró d’Amunt supera
totes les previsions de participació
LA CURSA DE BTT DE CORRÓ D’AMUNT VA BATRE TOTS ELS RÈCORDS DE PARTICIPACIÓ
AMB 550 BIKERS, MOLTS MÉS DELS 400 PARTICIPANTS, LA MILLORS XIFRA FINS ARA I LA
QUE ES PREVEIA PER A AQUESTA EDICIÓ.

U

n nou circuit més tècnic i explosiu amb
una nova pujada i rampes de fins a 35 %
de pendent van augmentar l’atractiu de
la cursa de BTT de Corró d’Amunt 2018.
Les millores introduïdes en el circuit
van fer la prova molt més tècnica i explosiva; la
nova pujada de 100 metres va posar a prova la
força de tots els bikers, i les rampes de ﬁns a 35
% de pendent i els nous senders del recorregut
van donar el toc de diversió.
La gran participació i afluència de públic van
demostrar com aquesta modalitat està més viva
que mai. De fet, la tradicional contrarellotge dels
darrers anys es va suprimir per destinar tot el
pressupost a tornar a tenir una cursa que
puntués per a la classiﬁcació mundial. Al 2018,
doncs, la cursa va comptar amb una àmplia
participació internacional, amb bikers procedents de Colòmbia, Bolívia, Argentina, França i
Suècia.
L’Ever Alejandro Gómez i el campió d’Espanya de
bike-marató, Ismael Ventura, es van disputar la
victòria de la categoria reina. Finalment el bolivià
Ever Alejandro Gómez va emportar-se l’emocionant triomf. En la prova d’elit femenina la

vallesana sub-23, Magda Duran va revalidar el
seu triomf de l’any anterior després de liderar
gran part de la prova.
A més de les categories d’elit, a la prova també
van competir cadets, júniors, sub-23 i màsters
30, 40, 50 i 60. Podeu consultar totes les
classiﬁcacions al web de la Federació Catalana
de Ciclisme.
El 2018 va ser el 16è any que el Club Ciclista
Corró d’Amunt organitzava una de les proves
de la Copa Catalana Internacional Biking Point,
una competició impulsada per Ocisport.

Jocs i esport per posar punt i ﬁnal a
la temporada 2017-2018

È

xit de participació a la 34a Diada que clou
les activitats esportives del municipi.
Escuma, aigua..., en deﬁnitiva, molts jocs
i diversió aproﬁtant l'arribada del bon
temps per posar punt i ﬁnal a l'oferta
d'activitats esportives al municipi de la temporada 2017-2018. El dissabte 16 de juny es va
celebrar la 34a Diada del Joc i de l'Esport, que
organitza el PME per cloure temporada. Es tracta
d'un reconeixement a tots els participants que
s'han esforçat en la seva activitat esportiva.
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Les Franqueses tria els millors esportistes
a la Nit de l’Esport
NOELIA FERNÁNDEZ, DEL CLUB TIR AMB ARC LES FRANQUESES, I ADRIÀ MARTÍNEZ, DEL
CLUB BALONMANO GRANOLLERS, MILLORS ESPORTISTES AMATEURS DEL 2017.

E

l divendres 23 de febrer de 2018, prop de
500 persones s’han donat cita en una de
les trobades esportives més importants
del municipi. L’Hotel Ciutat de Granollers
va ser l’escenari de la nit de gala dels
esportistes de les Franqueses, organitzada pel
Patronat Municipal d’Esports des de fa 22 anys,
amb l’objectiu de reconèixer l’esforç a tots
aquells esportistes i institucions compromeses
amb l’esport i el seu foment al municipi.
En deﬁnitiva, una nit de trobada i germanor en
què les Franqueses es vesteix de gala per
celebrar la presència esportiva al territori,
compartir i gaudir dels valors que la pràctica
esportiva i els esports ens aporten a les nostres
vides.
Durant l’acte es van reconèixer les gestes
esportives que catorze equips van aconseguir
durant la temporada 2016-2017; els mèrits
personals a dotze persones que van destacar
per la seva dedicació i implicació en el foment
de l’esport a les Franqueses; i el suport i patrocini de tres empreses. També 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, van nominar-se 84 persones com a millors esportistes
de la temporada 2016-2017.
Cada any, la Nit de l’Esport es vincula a una
causa solidària. El 2018 es va fer un sorteig
solidari per recaptar diners per a la campanya
Tots amb l’Aina. L’Aina és una nena de 7 anys
veïna de la Garriga que va ser diagnosticada de
leucèmia el mes de novembre de 2017. Els
diners recaptats del sorteig van anar destinats
a l’Institut d’Investigació del Càncer Infantil de
la Vall d’Hebron.

Les Franqueses acull un any més
la Granollers Cup d’handbol

L

es Franqueses va acollir, un any més,
multitud de partits de la Granollers Cup,
una de les competicions d’handbol base
més populars del món. Organitzada pel
BM Granollers, amb la col·laboració de l’AE
Handbol Les Franqueses i el Patronat Municipal
d’Esports, en la 20 edició d’aquest torneig, al
voltant de 100 clubs i 1.300 jugadors de diferents
països van passar per les Franqueses. El torneig
d’handbol base té com a objectius promocionar
l’handbol i valors com l'esportivitat, el respecte i
el joc net entre els més joves.
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Èxit a la primera Marxa Nòrdica organitzada
al municipi amb més de 200 participants

E

l diumenge 30 de setembre va tenir lloc
la primera Marxa Nòrdica a les Franqueses, que es va iniciar amb una masterclass, donant pas a dos recorreguts, un
de 12 km i l’altre de 7 km, que passaven
per Corró d’Avall, Corró d’Amunt i Marata.
Uns 220 participants provinents de Girona,
Lloret, Cunit..., es van trobar al municipi per
col·laborar en aquesta trobada, la primera a les
Franqueses i la quarta a terres catalanes.
La Marxa Nòrdica es va organitzar coincidint
amb la Setmana Europea de l’Esport (del 23 al
30 de setembre), una iniciativa de la Comissió
Europea per promoure l’esport i l’activitat física a
tot Europa. El tema central de la campanya era
“#BeActive” amb què s’animava totes les
persones que es mantinguessin actives durant
aquella setmana i al llarg de tot l'any.
L’activitat, organitzada pel Patronat Municipal
d’Esports en col·laboració amb Marxa Nòrdica
de Catalunya i amb el suport de la Diputació de
Barcelona i el Consell Català de l’Esport, pretén
potenciar aquesta modalitat esportiva, cada cop
més estesa al nostre territori. Des de l’Ajunta-

ment es va voler agrair al CB Les Franqueses la
seva col·laboració en el servei de bar i la
preparació del dinar.

Es recapten 8.000 euros a la 7a edició
dels 10 km de les Franqueses

U

na norantena de voluntaris van fer
possible una nova edició d’Els 10 km de
les Franqueses, una cursa que va
arribar amb l’objectiu de crear una cita
al calendari atlètic català i recaptar fons
per a una causa solidària.
La prova va aconseguir recaptar 8.000 euros, els
quals se sumen als 27.500 euros recaptats en
les sis edicions anteriors, que es destinen a la
investigació contra el càncer de ronyó a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Organització i voluntaris, membres del club
A4elKm, van aconseguir mantenir l’èxit de la
passada edició tant en donatius com en participants, ja que gairebé 500 corredors es van donar
cita a les Franqueses per participar en la prova.
La cursa, tal com destaquen els organitzadors,
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no és una prova fàcil i és molt tècnica, ja que
compta amb força desnivells. El rècord, encara
no superat, està en 31’30’’ l‘any 2016. Els
guanyadors d’aquesta edició van ser Alberto
Casado en categoria masculina, qui va completar els 10 km en un temps de 34 minuts i 54
segons, i Silvia Segura, en la categoria femenina, que ho va fer en 37 minuts i 55 segons.

-

Jofre Cullell, campió de la 10a edició
del Gran Premi Les Franqueses de ciclocròs

J

ofre Cullell s’ha proclamat campió del
ciclocròs de les Franqueses, durant
diversos anys seguits, en totes les
categories en què ha competit. El 2018,
Cullell va liderar el podi seguit d’en
Javier Ruiz Larrinaga, a qui va treure 41
segons d’avantatge, i del gallec Ivan Feijoo,
que va arribar a 1 minut i 21 segons del
català.
La guanyadora en categoria femenina va ser la
basca Olatz Odriozola, qui es va imposar a la
jove gallega Irene Trabazo per un escàs mig
minut de diferència. La tercera posició va ser
per a Luisa Ibarrola.
Per primera vegada, aquesta cursa es va
celebrar en dos dies amb l’objectiu d’espaiar
les curses i avançar la ﬁnalització de la
competició de diumenge. D’aquesta manera, el
dissabte, a partir de les 15 h, es van celebrar
les curses de les categories màster (30, 40, 50
i 60). El diumenge, la jornada va començar a
les 9 del matí amb una de les novetats de la
10a edició, la cursa d’iniciació. Per primera
vegada la Unió Ciclista Les Franqueses va

incloure les categories infantils a la prova. En
acabar, van tenir lloc les competicions en
categories cadet, júnior i elit femení i masculí.
La tradició de la prova de ciclocròs al municipi
es remunta a fa 10 anys, però no va ser ﬁns al
2015 que la cita de les Franqueses va ser
inclosa dins el calendari internacional (UCI).
Actualment, doncs, és una prova de caràcter
internacional i amb categoria UCI C2 i puntuable per a la Copa Catalana de l’especialitat.

El programa Entrena la Mitja incrementa
la presència femenina

A

quest programa va comptar amb una
seixantena d’inscrits a les Franqueses
en la temporada passada. En va
destacar la participació femenina, que es
va incrementar i va arribar al 40 % dels
atletes que es van preparar per a la cursa de 2018
a les Franqueses. Tanmateix, les dones que al
ﬁnal participen a la Mitja suposen encara només
el 21% del total. Una xifra lluny de la paritat, però
que s’incrementa exponencialment any rere any.
Els entrenaments es van fer els dilluns, dimarts i
dimecres de 8 a 9 del vespre i, els primers dies
van servir per situar els corredors segons la seva
experiència. Es va treballar amb dos grups: el
d’iniciació per a corredors novells i el dels
corredors que treballen per obtenir marques.
L’objectiu de tots era córrer la Mitja Marató
Granollers-les Franqueses-la Garriga, sencera o
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el quart de Mitja, però també es van preparar per a
les proves prèvies: el Tast de la Mitja del 27
d’octubre i els 10 km de les Franqueses del 18 de
novembre.
La presentació del programa Entrena la Mitja va
comptat amb la presència dels responsables de la
cursa, Toni Cornellas i Joan Villuendas, de Rafa
Lora en nom del club local A4elKM i del regidor de
l’Ajuntament de les Franqueses José Antonio
Aguilera.

Instal·lacions
esportives
Actuacions de millora executades al 2018

01

Zona Esportiva
Municipal de
Corró d’Avall

Adaptació de la pista de tennis a pista
d’handbol platja

02

Pavelló
poliesportiu
municipal i pista
poliesportiva de
Corró d’Avall

03
1

Camp de futbol municipal
i pista exterior de
Corró d’Amunt

2

1. Substitució de la xarxa perimetral
poliesportiva
2. Substitució taquilles col·lectives

1

2

1. Nous seients a la graderia del camp de futbol (36)
2. Substitució de les xarxes de les porteries de futbol 7
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04

Camp de futbol municipal
de Corró d’Avall i
Camp de futbol 7

2
1. Adequació de la xarxa “parapilotes”

1

05

2. Proteccions porteries i elements perill

Zona Esportiva
Municipal de
Llerona

2

1. Substitució de la marquesina de la
banqueta
2. Zona d’escalfament
3. Noves proteccions vorera perimetral

1

terreny de joc

3
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Nous projectes
i actuacions
ESPAI CAN PRAT - ZONA ESPORTIVA
DE LLERONA - CAMP DE FUTBOL
DE BELLAVISTA - ZONA ESPORTIVA
MUNCIPAL DE CORRÓ D’AVALL

L’Espai Can Prat,
enllestit al mes
de març
LES OBRES A L’INTERIOR DEL CONEGUT FINS ARA COM A CENTRE
CULTURAL DE CORRÓ D’AVALL, ESTAN FORÇA AVANÇADES I JA
HA COMENÇAT L’ADEQUACIÓ DELS EXTERIORS.

A

l març, els 5.279 m2 interiors
de l’Espai Can Prat (abans
Centre Cultural de Corró
d’Avall) estaran a punt per
encabir les diverses activitats
projectades. Després d’un any d’obres i
4.527.200 euros per adequar aquest
equipament als nous usos decidits en
procés participatiu, les Franqueses i
Corró d’Avall disposaran d’un nou
Centre d’Atenció Primària, una nova
biblioteca i un pavelló poliesportiu.
Fa uns dies s’han iniciat també les
feines d’adequació dels exteriors que
suposen la urbanització de 6.369 m2
d’accessos, aparcament i zona verda
d’ús públic amb una inversió de
821.603 euros.
L’Espai Can Prat disposarà de tres
grans equipaments:
- Pavelló poliesportiu de 1.053 m2 amb
una pista multiusos, una zona de

grades, vestidors i magatzem. Aquest
espai està situat a la planta baixa de
l’ediﬁci i l’accés per a vianants serà a
la zona sud, al carrer de la Verge de
Montserrat.
- Biblioteca de 1.267 m2, situada al
primer pis, i que consta d’una zona
d’acollida i d’accés per al públic,
també des de Verge de Montserrat, i
d’un espai polivalent de 120 m2.
Inclou dues sales de lectura diferenciades, infantil i general, un espai de
treball intern i zones logístiques.
- Centre d’Atenció Primària de 876
m2, que acollirà els serveis de l’ambulatori de Corró d’Avall. Consta d’espais
diferenciats per a la recepció, l’administració, les àrees de medicina
general i de pediatria, una zona
polivalent, una aula d’educació
sanitària i formació i diversos espais
per al personal i els serveis interns.
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L’accés al CAP es farà des de l’esplanada oest, Can Prat i passeig de
Tagamanent.
Pel que fa als exteriors, a més d’urbanitzar els accessos i la zona d’estacionament, a la zona d’accés a
l’ambulatori també s’hi crearan
talussos d’arbustos que resseguiran
la plaça i el carrer de la Verge de
Montserrat. Paral·lelament, s’arranjarà la coberta per fer-la accessible i,
en part, transitable a peu pla des del
carrer de l’Onze de Setembre, i s’hi
instal·larà una zona enjardinada i una
àrea de descans.

L

Nous vestidors i canvi de
la gespa al camp
de futbol de Bellavista

a instal·lació dels nous vestidors
a la zona esportiva de Bellavista
és ja una realitat. Aquesta obra
s’ha realitzat en dues fases i està
pendent de la connexió amb els
serveis bàsics per poder començar a
funcionar.
La primera fase dels vestidors ha
consistit en l’adequació dels terrenys on
s’han instal·lat, amb una inversió ﬁnal de
58.749 euros. A banda d’anivellar i
condicionar els terrenys, també s’hi han
preparat les entrades per a les
connexions de servei i el pas de les
instal·lacions d’aigua i gas per a la
calefacció i les dutxes.
Posteriorment, s’han col·locat dos
mòduls prefabricats que inclouen 4
vestidors per als equips, 1 vestidor per
als àrbitres, 1 sala de calderes i dos
banys (1 adaptat). La inversió ha estat
de 36.194 euros.

En total, el condicionament i la
instal·lació dels nous vestidors de
Bellavista han comptat amb un
pressupost de 94.943 euros.
Durant el mes de gener s’ha canviat
tota la gespa del camp de futbol 7 de
Bellavista. La instal·lació està a punt
perquè tots els usuaris puguin
gaudir-la.

Nous projectes i actuacions
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S’inaugura la remodelació
de la zona esportiva
de Llerona
LLERONA HA RECUPERAT LA ZONA ESPORTIVA DESPRÉS
DE LES OBRES DE REMODELACIÓ. LA INAUGURACIÓ VA
CONSISTIR EN UNA JORNADA LUDICOESPORTIVA.

L

a festa d'inauguració va
comptar amb jocs gegants i
inflables per als petits, un espai
per a nadons amb ENEI i partits
de futbol, pàdel i petanca durant
tot el matí. El 21 d’octubre al migdia
l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor
d’Esports, Juan Antonio Corchado, i el
diaca, Josep Maria Fernàndez,
acompanyats per la majoria de
regidors, van fer la inauguració oﬁcial i
la benedicció de les noves
instal·lacions. Durant els parlaments es
va destacar la importància d’aquest
espai com a zona de lleure per als
veïns de Llerona i de la resta de les
Franqueses, la seva importància com a
centre neuràlgic del poble i les
ampliacions i millores que es
realitzaran en els propers mesos. La
primera d'aquestes millores és la del
Centre Cultural, que ja es troba en
procés de licitació i que transformarà
la sala en un espai polivalent. A ﬁnals

del mes de novembre es resoldrà el
concurs d’adjudicació d'aquestes
obres. Es tracta de la segona fase del
projecte de remodelació de la zona
esportiva de Llerona. En una tercera
fase s’incorporaran els terrenys de la
família Rovira de Villar que
l’Ajuntament ha adquirit gràcies a una
permuta i que permetran millorar el
camp de futbol, crear un camp de
futbol 7 i una àmplia zona
d’aparcament.
Amb les reformes inaugurades el
diumenge 21 d’octubre, les
corresponents a la primera fase de
l’actuació, la zona esportiva de
Llerona ha incorporat una pista de
pàdel, una pista polivalent (en què es
pot jugar a futbol, bàsquet o handbol),
un espai per al tennis taula i una nova
zona de jocs infantils. També s’hi han
arranjat les pistes de petanca, la pista
de tennis, els accessos i les zones
enjardinades.
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Noves
actuacions
a la zona
esportiva
de Llerona
1. Nou edifici amb lavabos públics i vestidors individuals
a la zona esportiva de Llerona

2. Adjudicada la substitució de l’enllumenat del camp de
futbol de Llerona per nou enllumenat LED.

Nous projectes i actuacions
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Millores a la zona esportiva
municipal de Corró d’Avall

1

2

4
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3

1. Adjudicada la redacció del projecte de reforma
integral de la coberta del pavelló poliesportiu
municipal.
2. En licitació la substitució de la maquinària de la
sala de fitness del Complex Esportiu Municipal.
3. Adjudicada la substitució de l’enllumenat del
camp de futbol municipal de Corró d’Avall per nou
enllumenat LED.
4. Adjudicada la redacció del projecte de reforma i
ampliació de l’edifici Hotel d’Entitats:
-Planta baixa: ampliació Hotel d’Entitats.
-Primera planta: nous lavabos públics, magatzems i sala polivalent.

DAVID GUIX

President del
Club d’Escacs Les Franqueses
“QUI PERD SEMPRE ÉS QUI
COMET L’ÚLTIM ERROR”

“Un bon jugador d’escacs ha de tenir
constància, molta perseverança, dedicació i
força mental. Ha d’estar preparat per
superar situacions adverses. Pot fer-ho tot
bé 40 jugades i fallar en la 41, perdent tot el
que havia aconseguit fins a aquell moment.
El pitjor d’aquest esport és això, perdre
després d’estar guanyant molta estona.
Costa molt aguantar aquesta gran pressió.
Qui perd sempre és qui comet l’últim error.
Això els nens i nenes ho viuen molt
intensament. I considerem que és positiu”.
Són paraules de David Guix, president del
Club d’Escacs Les Franqueses. Fa quatre
anys que és al capdavant de l’entitat,
treballant en un munt de fronts oberts. Quan
va accedir al càrrec, al club només hi havia 4
nens. Ara en tenen 14, 10 dels quals estan
competint amb regularitat i amb bons
resultats. Ens explica que els més petits “no
els fem competir per evitar frustracions
que, segurament, serien incapaços de
gestionar”. Temps al temps. Cal estar
preparat.
En David està satisfet perquè, amb els anys,
“s’està augmentant i molt els escacs de
base. Cada cop són més els nens i nenes
que s’han incorporat al club i que participen
en les competicions que es fan per tot
Catalunya, els caps de setmana. Per a una
entitat com la nostra tenir 14 alumnes és
una xifra moderada, no considerem que
sigui petita. És veritat, però, que hi ha clubs
punters que en tenen 50 o 60. El nostre
objectiu és anar creixent a poc a poc. En un

moment determinat ens vam quedar amb
només 4 jugadors. Estem contents d’haver
triplicat aquesta xifra. El futur està
assegurat”. El club el formen una
cinquantena de jugadors, si se sumen els de
l’escola als de categoria sènior. Actualment,
en David Guix és el primer tauler del Club
Escacs Les Franqueses a la Lliga Catalana.
Juga a la Primera Divisió Provincial. Esperen
fer una bona temporada, tot i uns inicis una
mica complicats.

ser quasi per casualitat, segons ens explica
ell mateix. “Jo vaig començar des de fora.
En unes colònies un amic em va picar. Jo
era bo jugant a les dames i ell em va dir que
no eren tan importants com els escacs, i ho
vaig provar. Abans d’acabar aquestes
colònies ja el guanyava. És veritat que els
escacs són finits, perquè tard o d’hora
s’esgoten les possibilitats. Però també és
veritat que es poden considerar infinits,
perquè no s’acaben mai”.

Els més joves, que sempre són l’orgull del
club, comencen a jugar quan tenen sis anys,
aproximadament. Entrenen dilluns o dimarts,
o els dos dies. Ho escullen ells, de comú
acord amb els seus pares. Com arriben a
l’entitat i per què escullen aquesta activitat i
no una altra? En David Guix ens explica que
“De vegades els nens i nenes segueixen els
passos de pares o avis, que ja practiquen o
havien practicat aquest esport. Els copien.
D’altres ho fan per iniciativa pròpia, sense
haver jugat mai a casa. Descobreixen els
escacs fora, potser per un amic, o veient
una exhibició en alguna Festa Major o Fira, i
decideixen aprendre’n de manera regular.
Així de senzill”. Per ensenyar a jugar a
escacs, són molt importants les noves
tecnologies. Permeten aprofundir en
l’ensenyament del joc. Hi ha un munt de
pàgines d’internet en què es pot trobar una
gran varietat d’indicacions i de recursos per
millorar, i jugar unes quantes partides. “Així
tot entra d’una manera més lúdica. Ja no
n’hi ha prou amb la típica pissarra, els
temps canvien”, afegeix en David.

Des d’un punt de vista esportiu, el Club
d’Escacs Les Franqueses ha començat la
temporada amb objectius clars. L’entitat ha
fet fitxatges importants. Espera aprofitar-los
per aconseguir un doble ascens, coincidint
amb el vint-i-cinquè aniversari de l’entitat.
Seria l’any perfecte. “Volem pujar el primer
equip de categoria. Esperem assolir
l’ascens a Preferent, que és la quarta
categoria en importància. També esperem
que pugi l’equip B, perquè hem incrementat
el nombre de jugadors. En aquest cas,
l’ascens seria a Segona”. El Club d’Escacs
Les Franqueses celebrarà els seus 25 anys
de vida, al mes de setembre, amb unes
simultànies amb un gran mestre, l’actual
campió de Catalunya, Hipòlit Asís. David Guix
explica que “els fitxatges sempre són amics
de coneguts, que acaben ‘enganyant-los’
perquè canviïn de club. Al final, com que no
som professionals, l’únic que potser
acabem fent és pagar els desplaçaments.
Alguns fins i tot venen de Barcelona”.

“En els escacs el més important és la presa
de decisions, la responsabilitat, la
maduresa. Aquest joc ensenya que el
responsable de les accions és un mateix, i
això es pot traslladar a la vida normal. Les
partides poden generar frustració i, arribat
el cas, hi arriben ells mateixos, tots sols.
Això és meravellós. Nosaltres, ens
dediquem a ensenyar-los, no els critiquem
ni els esbronquem quan es perd. Ni cal
regalar massa elogis quan es guanya. El
nostre objectiu és que els nens i les nenes
es diverteixin. Descobrir la frustració és
inevitable. És una bona lliçó per a tothom”.
L’entrada d’en David al món dels escacs va

“Les festes majors i les fires d’entitats ens
van molt bé. Ens ajuden a fer una mica de
planter. És la nostra oportunitat per
donar-nos a conèixer entre la població. Fem
tornejos, col·loquem carpes... Fer-nos
visibles és completament imprescindible”.
Al final, ens explica el president del Club
d’Escacs Les Franqueses, “tot suma per al
nostre objectiu de fer-nos cada dia una
mica més forts”. L’entitat viu de la subvenció
de l’Ajuntament i de les quotes que paguen
els associats. “Al final, sempre estem amb
l’aigua al coll perquè s’han de pagar moltes
coses”. Hores i més hores, i molta il·lusió, per
tirar endavant un club que mira el futur amb
optimisme. 25 anys que esperen que siguin
molts més.
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TONI ALONSO

President del
Club Canicross Les Franqueses
“ES POT COMENÇAR A
COMPETIR AMB
QUALSEVOL GOS”
diumenge se’n poden fer més. Els emplaçaments són diversos: Marata, Corró d’Amunt,
el parc del Lledoner, la Garriga. S’intenta fer
els entrenaments variats i divertits.

En Toni Alonso és la cara visible del Club
Canicross Les Franqueses. Va fundar el club
l’any 2014 i treballa per fer gran l’esport que
més estima. Amb el pas del temps, creix
l’interès el canicròs a la localitat. Millorar no
sempre és fàcil, perquè és un esport amb
moltes particularitats. Quan van començar
només tenien 15 socis. Ben aviat van
aconseguir pujar fins als 30 i després va
arribar l’esperada estabilitat. Ara ja en són
42. Estan satisfets. Participen en curses
populars, de la Lliga Catalana, de la Copa
d’Espanya i també en europeus i mundials.
En aquests moments, el seus esportistes
més internacionals son l’Óscar Muñoz, la
Marta Barrufet i en Daniel Artero. Esperen
tenir-ne algun més aviat. El canicròs
requereix temps i molt d’esforç.
A l’hora de valorar les fites més importants
assolides al llarg de l’any 2018, en Toni
Alonso es queda amb “l’organització del
Campionat de Catalunya de Múixing sobre
terra, que va ser tot un èxit. El vam fer al
mes de desembre i vam tenir uns 80
participants. El primer any vam fer només
una cursa de formació, el segon una de
popular, el tercer una de popular de Lliga
d’un dia, el quart de dos dies... i així fins a
arribar al Campionat de Catalunya. S’intenta
augmentar el nivell progressivament”.
Depenen de la Federació Catalana d’Esports
d’Hivern. A les Franqueses els entrenaments
col·lectius de canicròs es fan dos dies per
setmana. Els dimecres amb gos; el dijous
sense. Si hi ha competició dissabte o

Toni Alonso defineix el canicròs “com un
esport d’hivern. Això ha de quedar clar, per
sobre de tot. Per anar bé s’ha de competir a
menys de 16 graus, encara que l’ideal seria
fer-ho a menys de 10. Els gossos tenen una
transpiració diferent. No poden regular-se la
temperatura igual que nosaltres. Als gossos
els agrada molt tirar, i hem de saber-los
frenar quan toca. S’acabarien morint, si no
els reguléssim nosaltres. En aquest esport,
el més important és la vinculació que
s’acaba formant entre l’esportista i el gos.
És maquíssima. El canicròs no deixa de ser
una derivació del múixing. El gos porta un
arnès específic, perquè no li afecti les vies
respiratòries. És molt més llarg que els
habituals, en forma de x. S’ha d’ajudar el
gos a adaptar-se, a estrènyer quan és
necessari, a frenar-lo quan toca. En molta
mesura, depenen de nosaltres i dels nostres
actes”. Dues parts de la mateixa cosa.
El canicròs es pot convertir en tota una
aventura. S’hi pot participar amb qualsevol
raça de gos. El més habitual és començar a
entrenar i a competir amb el que tens a casa.
Això sí, a mesura que es millora el nivell,
algunes persones prefereixen canviar-lo per
un altre de seleccionat. Quan ho explica, en
Toni Alonso és molt gràfic: “Si vas al Circuit
de Catalunya amb un cotxe no és el mateix
fer-ho amb un Ibiza que amb un Ferrari; és
clar. Tot depèn dels teus objectius, de si
vols anar més de pressa o més lent. De fet,
si l’únic que vols és gaudir de la cursa en
pots tenir prou amb un 600. Amb els
gossos és el mateix. Pots anar al circuit de
canicròs amb el teu gos, amb el de cada
dia, sense importar-te massa com quedis, o
fer-ho amb un de seleccionat, amb moltes
més possibilitats reals d’aconseguir alguna
cosa important. El teu també el pots
entrenar molt bé, és clar”.
La vinculació de l’esportista amb el gos és
total “perquè viu a casa teva. De fet, està
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més a casa que a fora. Entrenes i competeixes poques hores a la setmana, però la
resta l’has de tenir igualment amb tu i
cuidar-lo. Només els múixers els tenen al
kennel, que serien unes gàbies grans, fora
de casa. Són com les d’una protectora, amb
un pati comunitari. A més, si t’agafa el cuc
del múixing pots començar amb un o dos
gossos i acabar amb set o vuit, i això no
està a l’abast de moltes persones. Té un
cost i una responsabilitat gran. Professionals d’aquest esport n’hi ha un o dos al
món. La resta tothom treballa!”. Anualment,
el Club Canicross Les Franqueses organitza
dues curses: Els Ullals –que aquest any no
s’ha fet, en detriment del Campionat de
Catalunya– i el Trofeu Múixing Les Franqueses. Per al 2019, els objectius esportius
encara no estan definits del tot. Es contemplen diverses opcions, en espera d’escollir la
més adequada. L’entitat viu de la subvenció
municipal i de la Federació d’Esports
d’Hivern, que li serveix de paraigua. Malgrat
els ajuts, els socis sempre hi acaben posant
diners, com en totes les modalitats esportives. És llei de vida.
Un dels inconvenients amb què es troba el
Club Canicross Les Franqueses, com tants
d’altres de Catalunya, és la falta de planter.
No hi ha esportistes joves. El més habitual
és que els participants siguin sèniors, dividits
en diverses categories, per edats. En el cas
de l’entitat que presideix Toni Alonso tenen
esportistes des dels vint anys, fins a la
categoria de +50, masculins i femenins:
“Nosaltres teníem un esportista júnior, però
va passar a sènior i ens vam quedar sense
la possibilitat de substituir-lo. Per practicar
aquest esport has de tenir un gos a casa,
com comentàvem anteriorment, i no
sempre és fàcil. Habitualment, la gent jove
que practica canicròs ho fa perquè agafa la
mascota de la família. Sinó, és massa
responsabilitat perquè se li ha de donar
menjar, se l’ha de treure a passejar, i tot això
necessita temps i diners”. El Club Canicross
Les Franqueses viu un bon moment i es
prepara per afrontar un futur en el qual
aspira a aconseguir grans èxits. Passió per
l’esport i pels animals. Aposta segura.

ÒSCAR JURADO

Coordinador esportiu del
Club Hoquei Les Franqueses
“A TOTS ELS QUE JUGUEN
ELS HE AGAFAT JO DE LA MÀ”

Al mes de novembre farà sis anys que l’Òscar
Jurado va fundar el Club Hoquei Les
Franqueses. Ho va fer amb el suport de la
seva dona, la Montserrat Triviño, que des de
llavors n’és la presidenta. Podria rellevar-la en
breu. Ell fa de coordinador esportiu i entrena
els nens i nenes de l’escola i un dels equips.
Compta amb la col·laboració d’en Jordi
Vázquez, que fa de secretari, i de la Natalia
Cornejo, que fa les funcions de tresorera. És
un club molt familiar.
L’Òscar Jurado és un enamorat de l’hoquei
patins: “Hi he jugat tota la vida, i ho continuo
fent; ara amb els veterans del Club. Faig de
porter. Vaig començar a patinar a Mollet i
als 16 anys vaig fitxar pel Caldes. Més
endavant, me’n vaig anar a Sevilla per jugar
quatre temporades amb el Claret a Primera
Nacional. Van ser uns anys molt bons. No
vivia d’això, perquè és pràcticament
impossible en aquest esport, però m’ho vaig
passar molt bé. Vull continuar jugant
mentre pugui”. Els dilluns, els dimecres i els
divendres, de dos quarts de sis de la tarda
fins a dos quarts de nou, hi ha entrenaments
d’hoquei a la pista de Corró d’Amunt. Hi ha
cinc equips (preiniciació, prebenjamí,
benjamí, aleví i el de veterans) i l’escola, amb
nens i nenes de tres a cinc anys. Menys el de
veterans, tots els equips són mixtos. L’any
que ve hi haurà un segon prebenjamí, un
segon benjamí i un aleví femení, el primer
equip del club format íntegrament per nenes.
Que Jurado fundés el club a les Franqueses,

localitat on viu, no deixa de ser una
casualitat. Ho explica d’una manera molt
gràfica: “Vaig venir a jugar un partit de pàdel
amb uns amics a Corró d’Amunt i quan vaig
veure la pista on ara entrenem em vaig
enamorar. En aquell moment estava portant
un equip de Ripollet, després de passar per
Mollet i per Terrassa. Vaig arribar a casa i li
vaig dir a la meva dona que volia obrir un
club a les Franqueses, en aquesta pista. A
ella la idea també li va fer gràcia. Vaig anar
al Patronat i em van donar totes les
facilitats del món”. En poc temps, afegeix,
van arreglar el paviment, van pintar les línies,
van posar porteries i van comprar estics i
patins. Per acabar, l’Òscar va preparar un
tríptic per anunciar que es posava en marxa
el club.
“Els inicis no van ser fàcils. Vam dir que
dilluns, dimecres i divendres seríem a la
pista per qui volgués entrenar. El primer
mes i mig només van venir dos germans.
Després va venir un tercer..., i així fins als 50
que tenim actualment. Estem molt
contents”. Quan se li pregunta a l’Òscar què
han de tenir els futurs alumnes, ell ho té molt
clar: “Sobretot moltes ganes. Això, sens
dubte, és el més important. Tothom ve
sense saber patinar. A tots els que juguen
els he agafat jo de la mà. D’inici no
s’aguantaven ni drets. Nosaltres no
descartem mai ningú. Tothom serveix. Fa
uns mesos va venir una nena de deu anys
que volia jugar a hoquei. L’equip en què
jugaven les seves amigues no la va voler
perquè era massa gran per començar a
patinar. Nosaltres vam ensenyar-li i ja està
competint. Cap problema”. A Osona, on hi ha
molta demanda, no agafen nens ni nenes
més grans de sis anys, puntualitza.
Els mètodes d’entrenament del Club Hoquei
Les Franqueses són molt particulars, segons
deixa entendre l’Òscar quan ens parla del dia
a dia del club. “Normalment –explica–
alguns equips no deixen tocar l’estic als
nens fins que ja fa dos mesos que patinen,
com a mínim. Nosaltres ho fem diferent.
Des del primer dia alguns jugadors ja el
toquen i s’ho passen molt millor. Això els
motiva i els ajuda a millorar. El Club Hoquei
Les Franqueses ha anat creixent gràcies al

boca-orella. En un equip, sis nens van a la
mateixa classe. A la pista això és nota,
perquè la compenetració és total”.
Amb el pas del temps, l’Òscar ha creat un
equip d’entrenadors de qualitat. Hi destaca la
Maria Ballesta, portera del Manlleu a l’Ok
Lliga. Fa els entrenaments de tots els porters
del club i porta el prebenjamí. Tot un luxe per
a l’entitat. Segons el coordinador, “per a
nosaltres els resultats no són el més
important. El que realment ens motiva és
que els nens i nenes vinguin i no marxin,
que s’ho passin bé fent el seu esport
preferit. També ens motiva que el club creixi
i que cada cop tinguem més equips. Amb el
benjamí, per exemple, estem fent una molt
bona temporada i anem segons. Però no
passa res si al final quedem quarts o
cinquens. Tenim un nivell molt similar als
nostres rivals i estem satisfets. No podem
demanar més”.
“Què és per a mi l’hoquei? La meva dona
també m’ho pregunta. M’ho dona tot. Surto
de treballar, amb problemes, i vinc aquí per
desconnectar; tot i que també tenim
problemes, lògicament. Si hi ha vint nens a
la pista, passen vint coses, vint problemes a
resoldre, però no passa res. Quan prepares
una cosa i surt bé estàs molt satisfet. Quan
no surt, has de tenir paciència i continuar
treballant per veure com ho soluciones. I
quan ho aconsegueixes la satisfacció és
molt gran. Quan les coses no surten t’has
de reinventar. La veritat és que m’ho passo
molt bé!”.
L’Òscar té una nena de 4 anys i ja ha
començat a patinar. La nissaga continua.
Què ha de tenir un bon jugador d’hoquei? “Ha
de ser molt ràpid i coordinat. Portes la bola,
has de pensar on la passes, potser has de
frenar perquè t’entren, t’has d’avançar, ho
has de preveure tot...”. De cara a un futur
immediat, l’objectiu és que posin lones a la
pista de joc, per no passar tant de fred a
l’hivern. Qui sap si el club també es
beneficiarà, d’alguna manera, del nou pavelló
que faran al costat del cementiri. El Club
Hoquei Les Franqueses està molt viu i
continua en una clara línia ascendent. Passió
per l’esport.
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MARI ÁNGELES
CARRASCO

Presidenta del
Club Bàsquet Les Franqueses
“VULL ELS EQUIPS
EN CATEGORIES ALTES”

La Mari Ángeles Carrasco és la presidenta del
Club Bàsquet Les Franqueses des de fa cinc
temporades. En principi, es va comprometre
per sis. Va entrar a la junta fa deu anys,
perquè els seus fills jugaven a l’entitat. I ho
continuen fent. Explica que “em va fer molta
il·lusió que escollissin el mateix esport que
vaig practicar jo de petita, fins a la categoria
cadet. Jo treballo a les piscines, com a
administrativa, i com que sempre estava per
aquí em van convèncer per donar un cop de
mà... i, ja ho veus, vaig acabar de
presidenta. La persona que hi havia no volia
continuar i vaig rellevar-la”. Li queda una
temporada i no sap si tornarà a presentar-se.
És una feina que li agrada, però demana
moltes hores i dedicació.
El dia a dia del club el porta amb en Miguel
Valle i la Rosa Maria Isidro. Són les tres
persones que s’ocupen pràcticament de tot.
De la part esportiva s’encarreguen Xavi
Resina, que fa de coordinador, i Guillem
Estrada, des del Patronat Municipal
d’Esports: “Són els pilars del club. Quan
plegui en Xavi, jo me’n vaig amb ell. M’han
ajudat molt tots dos. Jo porto la gestió i ells
tota la resta. Soc una persona molt tímida.
Em costa parlar en públic. Si ho puc evitar,
ho evito. No m’agrada ser el centre
d’atenció, i el càrrec de vegades ho
demana”. Actualment, el Club Bàsquet Les
Franqueses té set equips: tres sèniors, dos
sub-21 i 2 júniors. N’hi ha quatre de
masculins i tres de femenins.

Els equips de bàsquet del planter, amb més
de cent vuitanta nens i nenes, depenen
directament del Patronat Municipal d’Esports,
com passa en altres esports. A la Mari
Ángeles li agradaria que els pogués gestionar
directament el seu club. “Amb les quotes que
cobraríem potser les coses ens anirien
millor. Podríem fitxar millors entrenadors i
també algun jugador. No és una crítica
perquè l’Ajuntament sempre ens ha ajudat
moltíssim, amb tot. Estem molt agraïts.
Estaríem en la mateixa situació de la
majoria de clubs de la comarca. Entenc que
el canvi és complicat. A mi m’aniria bé, i
potser al pròxim president no. I sempre és
difícil fer marxa enrere. Haurem de
continuar com fins ara”. Al final, afegeix, el
club sempre acaba posant diners, perquè les
despeses són molt altes. “Els júniors, per
exemple, paguen 400 euros per jugar i un
dels seus arbitratges, amb taula federada,
en costa més de 200. S’han de buscar
solucions imaginatives, loteries, tornejos...”.
En l’àmbit d’objectius, la Mari Ángeles ho té
molt clar: “Jo soc molt competitiva i vull que
els equips de les Franqueses juguin en
categories altes. Al començament vam tenir
dues temporades molt bones, les dues
següents les coses no van anar tan bé.
Primer, vaig posar els peus a terra i vaig
pensar com havia de gestionar-ho tot, les
relacions amb la Federació i les coses més
bàsiques. El millors resultats van ser dos
ascensos del sènior masculí i un del femení.
Els dos equips van pujar a Primera
Catalana. Però, amb el temps, tots dos van
tornar a baixar. Ara el sènior masculí està a
Segona i el femení a Tercera”.
Aquesta temporada el gran objectiu del Club
Bàsquet Les Franqueses era tornar a pujar a
Primera amb el sènior masculí, però no podrà
ser: “Hem fet alguns canvis, s’han fet
fitxatges, però hem començat malament.
Notem la falta de recursos. A la categoria
sènior, els jugadors ja no paguen i no
arribem a tot arreu. Tenim bons jugadors
joves i més veterans però entre algunes
lesions i que la majoria són nous d’aquesta
temporada, l’equip no s’ha acabat d’acoblar.
El primer equip de femení ho té una mica
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millor, però igualment complicat amb la
quantitat de lesions que tenen. És veritat,
però, que encara queden molts partits per
jugar. El problema és que quan algú destaca
se l’acaben emportant. Si els jugadors no
són molt de casa, amb el temps acaben
marxant per jugar a categories superiors. La
competència, amb equips com el Granollers,
és molt dura”.
Una de les iniciatives que més il·lusió li fa a la
presidenta del Club Bàsquet Les Franqueses
és la feina que porta a terme al club un grup
de 12 jugadors d’APADIS, entitat que treballa
per fomentar el lleure per a persones amb
discapacitat. S’entrenen dilluns a la una del
migdia. Alguns dels seus components són de
la localitat. La resta, de diferents poblacions
de la comarca. En principi, si tot va bé, la
temporada vinent començaran a competir. En
un futur també es podrien recuperar els
equips veterans, que van deixar de jugar, en
un moment determinat, per falta d’espai.
Amb el nou pavelló potser es podria
recuperar la secció. La Mari Ángeles fa una
crida a la localitat: “Necessitem ajuda. Si hi
ha algú que vol venir a donar-nos un cop de
ma, estarem molt contents. Suposo que ha
de ser algú com jo, que tingui fills que juguin
al club i que ja estiguin hores per aquí al
pavelló. És una feina completament
altruista, però recompensa ajudar la
canalla”. Ella ho té clar. Quan plegui, farà
qualsevol altra cosa “per col·laborar amb el
municipi”, reconeix.
Segons explica amb un somriure als llavis, el
Club de Bàsquet Les Franqueses “encara
m’il·lusiona. Jo, quan era petita, jugava
d’amagat dels meus pares. Era la petita de
cinc germans i en aquella època tot era molt
complicat. Es portaven uns pantalons molt
curtets i apretats i jo no me’ls podia posar.
No pagava perquè jugava amb l’escola, i
d’aquesta manera passava desapercebuda a
casa. Per això m’agrada que juguin els meus
fills. Els meus pares no sabien que jugava i,
per tant, no podien venir a veure’m jugar als
partits. Ara jo els veig tots. Em passo tot el
cap de setmana al pavelló i m’encanta”. El
futur de l’entitat, molt casolana, sembla estar
assegurat.

JOSÉ MANUEL
GUISADO

Coordinador esportiu del
Club Judo Okamishin
“LA VIDA ESTÁ MUY MAL Y
DEFENDERSE ES BÁSICO”
judo. També han participat en diversos
campionats europeus. “Son matrimonio.
–ens explica en José Manuel–. Entrenan
horas y horas juntos. Que sean pareja es
una ventaja, sin duda”.

En José Manuel Guisado és el coordinador
esportiu del Club Judo Okamishin que,
segons ell mateix ens explica, vol dir “el
espíritu del lobo”. En la seva actual ubicació,
al barri Bellavista de les Franqueses, ja hi
porta des de l’any 90. En els dos anteriors
gimnasos s’hi va estar 20 anys més. Tota
una vida dedicada a les arts marcials. La
presidenta del club és la seva filla Eva, que va
ser de les primeres a treure’s els cinturons
negres de judo i de jujitsu, sota el seu
mestratge. De vegades, encara li dona un
cop de mà amb els nens i nenes més petits.
En José Manuel té una seixantena
d’alumnes. Ell és l’únic professor del centre.
“Al principio teníamos unos 30 niños y
niñas. Pasamos rápidamente a 160, porque
también hacíamos aeróbic, gimnasia...
Cuando abrieron el pabellón y se amplió la
oferta deportiva todo esto lo dejamos y nos
centramos solo en las artes marciales: judo,
jiu-jitsu, defensa personal... Ahora somos
unos 60. Los niños y las niñas son del
barrio. La gente más mayor, que también
hacen defensa personal y judo, son casi
todos de fuera”. En José Manuel és tota una
institució en les arts marcials. Va ser el
responsable de jujitsu a la Federació
Catalana d’aquest esport, a la qual segueix
vinculat. En l’edició del Millor Esportista de
Les Franqueses, aquest any hi presenta la
Susana García i el Kamil Fazil. Competeixen
per parelles i van quedar tercers en la darrera
edició del Campionat d’Espanya sènior de

L’inici d’en José Manuel al judo és molt
interessant: “Yo jugaba a fútbol. Un día un
compañero me habló del judo, que lo tenía
enloquecido. Me dijo que fuera con él y así
lo hice. Entrenaban en un gimnasio muy
pequeño, en la calle Corró de Granollers.
Nunca había visto nada igual. Me
sorprendió que todos fueran vestidos de
blanco. Eran 5 o 6. Me apunté y empecé.
Esto fue el principio de todo. Dejé el fútbol
un mes después, y hasta ahora”. Té 72 anys
i la il·lusió intacta. No s’ha plantejat jubilar-se.
El truc és no parar mai: “El deporte es muy
agradecido. Si no lo dejas, te vas
manteniendo. Mi mujer, que me ayudaba,
decidió jubilarse, pero yo continuo al pie del
cañón. Me gustan mucho las artes
marciales”.
Avui dia, l’esport que més alumnes
practiquen al Club Judo Okamishin és “el
jiu-jitsu, un deporte que, ya por si mismo, es
defensa personal japonesa. De hecho, en la
defensa personal se cogen unas cuantas
técnicas de este arte marcial y se aplican.
En el jiu-jitsu, para ser cinturón negro,
tienes que aprender muchas cosas. En la
defensa personal hay suficiente con unas
cuantas. La vida está muy mal y defenderse
es básico. Las chicas jóvenes no lo tienen
fácil. Además, los delincuentes cada vez
están más preparados. Antes los ladrones
eran de guante blanco, menos violentos.
Ahora ellos también se están preparando
mucho y es un problema añadido”. En José
Manuel afegeix que “para aprender defensa
personal se necesita tiempo y paciencia.
Hay mucha gente que te engaña. Te
enseñan cuatro cosas y te hacen creer que
estás preparado para cualquier cosa, y es
completamente falso. El que crea que en
cuatro días ya podrá defenderse, se
equivoca. Todo hay que trabajarlo mucho.

Las técnicas hay que practicarlas y saber,
llegado el momento, si puedes o no puedes
plantar cara. Yo llevo toda la vida en las
artes marciales y si me ponen un cuchillo
en el cuello, según la posición del arma, me
defiendo o lo dejo correr. Es absurdo
jugarse la vida por dinero, si no tienes claro
cómo saldrá. Para hacer una técnica, no
tienes que pensar, tiene que salir sola,
automáticamente. A veces ves que todo
puede salir bien y actúas. Te cortará
mientras luchas, pero acabarás quitándole
el cuchillo. Riesgos, los mínimos”.
Què aporta el judo a les persones que el
practiquen? El màxim responsable del Club
Okamishin ho té clar: “Todas las artes
marciales aportan seguridad en uno mismo.
Cuando tienes una dificultad es normal que
te pongas nervioso, que te quedes blanco y
hasta que tiembles. Las artes marciales,
todas, te dan esa seguridad que te falta. Es
aquello de, si te puedo dar, te doy. Cualquier
arte marcial te vale como defensa personal.
Guisado afegeix que el objetivo es que “los
chavalitos que van subiendo lo hagan con
compañerismo y respeto y que se lo pasen
lo mejor posible. Aquí todos se portan muy
bien. Si alguno se despista un poquito se le
castiga y ya está. No dejarlos jugar a pillar,
por ejemplo, les duele muchísimo. Es una
manera de controlarlos. Aunque la verdad
es que nadie se pasa”. En José Manuel
Guisado és tot un especialista de la catana,
de las “de corte de verdad. No puedes
tocarla. Es como una cuchilla de afeitar”.
Entre altres titulacions importants, en José
Manuel és mestre nacional de judo, jujitsu i
de nihon-kobudo, i expert formador en
defensa personal i protecció, segons el
Consell Català de l’Esport i dels Cossos de
Seguretat de Catalunya. Va competir fins als
37 anys i va aconseguir el primer dan l’any
1981, coincidint amb l’obertura del Gimnàs
Bellavista, precursor de l’actual Okamishin.
Ara és vuitè dan en jujitsu, setè en judo i
tercer en defensa personal. Una vida
dedicada a l’esport. Sacrifici pur.
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Municipal
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E

El Complex Esportiu Municipal de
les Franqueses segueix en actiu!
Dos anys després de la implantació de les activitats de Wetness,
estem especialment orgullosos de les
activitats de Wetness Training aquàtiques, ja que gràcies a aquesta nova
metodologia, s’ha millorat en la qualitat
i diversificació dels servei al qual estàvem acostumats. Les modalitats amb
les quals continuem treballant són les
següents:
-WetGym: activitat que millora la condició física general amb exercicis de
tonificació (piscina petita).
-WetAeròbic: activitat cardiovascular
coreografiada (piscina petita).
-WetInterval: activitat física que combina exercicis d’alta i baixa intensitat
(piscina gran).
-WetCircuit: treball per estacions que
combina exercicis de tonificació i
cardiovasculars (piscina gran).
Com ja us vam introduir en l’article de
l’any passat, acabàvem d’incorporar el
Ioga al quadrant d’activitats dirigides,
una activitat saludable, de disciplina
física i mental, en què l’objectiu és
buscar l’equilibri entre cos i ment.
Aquest any ja podem dir que és una
activitat totalment consolidada i
imprescindible, fins al punt que hem
incorporat una sessió més com a
conseqüència de la gran afluència.
Aquesta activitat, junt amb les històriques del Complex com l’Aquasalus, la
Teràpia d’esquena, el servei de Fisioteràpia, el Gravity i el Pilates, creen un
gruix important d’activitats saludables,
objectiu principal del centre.
Com a novetat, a la sala de fitness hem
introduït un TRX fix, un instrument ja
utilitzat pels entrenadors personals del
CEM per fer entrenaments en suspensió amb el teu propi cos, que es caracteritza pel seu caràcter funcional, ja que
permet treballar i tonificar totes les
parts del cos, augmentar la força muscular, així com millorar la postura i

lesions d’alguna part del cos, especialment les vèrtebres. Per tal de donar
eines als abonats se’n van fer diferents
sessions amb un nombre reduït en què
s’explicaven alguns exercicis pràctics
per poder utilitzar el nou material, a
més de col·locar un plafó per oferir més
recursos.
Una altra vessant de la qual ens agrada
forma part des del Complex són les
activitats solidàries, potser menys
conegudes, però que any rere any van
agafant consistència i cada cop són
més els abonats que s’hi afegeixen.
Una de les més destacades i multitudinàries és la que fem en col·laboració
amb Oncovallès, una fundació que
dona suport als malalts de càncer i els
seus familiars. Així doncs, vam voler
posar el nostra gra de sorra participant
en el Dia Internacional del Càncer de
Mama, organitzant una masterclass de
zumba oberta a tothom que vam fer a
la plaça de la Porxada de Granollers.
També vam participar a la Marató de
TV3, que enguany recaptava diners a
favor de la lluita contra el càncer. En

aquesta edició, des del Complex vam
voler canviar el format de l’activitat i
vam fer una proposta més atrevida: una
sessió de Tàbata, una activitat d'alta
intensitat que combina exercicis aeròbics i anaeròbics per treballar tot el cos.
Tot i així, vam omplir la carpa de valents
i valentes que ho van donar tot i que
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van aconseguir que la convocatòria fos un èxit!
Coincidint amb el Nadal,
també vam participar en la
Recollida d’Aliments, una acció
que fa la Fundació El Xiprer de
Granollers, la qual gestiona
donacions de bancs d’aliments
i del programa europeu d’ajut
alimentari. Així, vam recollir els
aliments que dipositaven
voluntàriament els abonats a
les diferents caixes de la recepció del CEM i que ens recollien
els voluntaris del Xiprer. Una
col·laboració nova la qual
tenim intenció de continuar
fent.
I per acabar, no podem deixar
d’esmentar les nostres activitats físiques per la gent gran i
manteniment, activitats que
segueixen sent les dues disci-

Activitat física
per a la
gent gran i
manteniment
per a adults

plines que omplen els matins
del CEM. Una dada molt important, ja que aquestes dues
activitats pretenen baixar les
xifres de sedentarisme i a la
vegada fer que els practicants
afavoreixin les relacions
socials, un objectiu que any
rere any anem aconseguint, ja
que és important que la societat prengui consciència dels
hàbits saludables i dels beneficis que comporta fer exercici
físic amb regularitat dintre de
les possibilitats individuals.
Continuarem treballant per a
vosaltres!!!
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PROGRAMES AMB LLARGA TRADICIÓ

La veu de les entitats esportives de les Franqueses

Club d’Atletisme A4elkm

E

l Club d'Atletisme a4elkm va néixer el
2006 per promoure l’atletisme popular a
les Franqueses. Aquest darrers anys ha
anat creixent la nostra massa social i
actualment ja superem amb escreix els 100 socis.
Un cop més, la Mitja Marató Granollers-les
Franqueses-la Garriga és la prova que aplega
més participació d’atletes del club. Una prova que
ens estimem especialment, ja que hi col·laborem
des de fa anys amb el programa d’entrenaments
Prepara la Mitja amb A4elkm.
En el vessant esportiu cal destacar la gran
participació d’atletes del club a la majoria de
curses de la comarca. Un dels èxits més signiﬁ-

catius fou la primera posició per equips femenins
a la Mitja Marató de Granollers i, en individual, el
títol de campiona de Catalunya veterana per a
Carmen Martín en mitja marató.
En el vessant organitzatiu el club continua
organitzant diverses competicions i activitats,
entre les quals destaca la VI edició de la cursa
solidària Els 10 km de les Franqueses, una cursa
benèﬁca que ja porta donats prop de 36.000 €
entre totes les edicions a l’Hospital de Sant Pau
per a la recerca i lluita contra el càncer de ronyó.
Malgrat que enguany la participació ha minvat
lleugerament al voltant de 400 participants hem
pogut mantenir el mateix import de donació que
l’any passat (8.000 €) gràcies a la col·laboració
d’empreses patrocinadores.
Altres activitats organitzades pel nostre club van
ser la IV Mitja Marató Pirata A4elkm, celebrada a
principis de gener i que és un entrenament
especialment pensat per preparar la mitja marató
de Granollers. També la V A4buticursa, una prova
divertida de relleus que s’organitza per als socis
del club i el tradicional 4 x 400 previ al sopar ﬁnal
de temporada.
El club està obert a tots els corredors que vulguin
córrer amb nosaltres. Els nostres horaris d’entrenament habituals són dilluns, dimecres i divendres a les 20 h i diumenge a les 8 h.
Per a més informació podeu consultar el nostre
web, a l’adreça www.a4elkm.com. També ens
trobareu al Facebook del club i al Twitter i a
l’Instagram (@a4elkm).
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Club Patinatge Artístic Les Franqueses

E

l segon aniversari del Club Patinatge
Artístic Les Franqueses ha estat un any
ben productiu pel que fa al creixement del
club i al volum d'èxits assolits.
Hem participat als interclubs en el nivell d’iniciació. La Marina Caballero, la Laia Caballero i la
Júlia Pérez van arribar a les semiﬁnals.
Pel que fa a la competició en categories, la Núria
va ser campiona de Barcelona en ﬁgures obligatòries en la categoria de cadet B, la Ylènia Pavón
va ser 3a de Barcelona també en ﬁgures obligatòries però en la categoria júnior, i va classiﬁcar-se per al campionat d'Espanya, en què va
aconseguir una setena posició.

Club Ciclista Corró d’Amunt

E

l Club Ciclista Corró d’Amunt va organitzar la Copa Catalana de BTT Internacional, Memorial Toni Costa. Aquest any va
tenir una gran participació de totes les
categories, amb un circuit molt autèntic, amb
corriols nous on els participants van gaudir molt.
Agraïm la cooperació dels propietaris que ens
cedeixen els terrenys, així com el suport del
Patronat i del Consell del Poble de Corró d’Amunt.
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D’altra banda, la brasilera Bruna Wurts, que
entrena al nostre club des del seu inici, va ser
bronze al mundial en la categoria júnior modalitat
lliure.
Vam aconseguir que tres patinadores més
aconseguissin aprovar els exàmens d’iniciació en
la modalitat solo dance perquè puguin competir-hi a la temporada 2019.
Per tancar la temporada del 2018 vam celebrar el
II Festival de Patinatge al Pavelló Municipal de les
Franqueses, en què van participar-hi, a més dels
30 patinadors del club, una vintena d’alumnes de
l’extraescolar de patinatge de l’Escola Camins
que es duen a terme les monitores del club.

Club de Tir amb Arc
Les Franqueses

A

quest 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
continuï tenint una presència important dins del
nostre municipi.
Les nostres instal·lacions han anat millorat
notablement any rere any des dels seus inicis. La
sala del club es consolida com una de les millors
preparades de Catalunya. El camp exterior permet
als nostres arquers entrenar amb tota comoditat
per a les competicions d’aire lliure.
La nostra escola de tir amb arc es consolida com
un dels elements més valuosos de la nostra
entitat. Els nostres tècnics, dirigits per Lluís Culi,
estan portant a terme un gran treball i aconsegueixen bons resultats en totes les categories. El
treball es fa individualment amb cada nen i nena,
respectant el ritme de progrés de cada un d’ells.
Volem destacar, a més, la gran quantitat d’alum-

nes d’escoles del nostre entorn que han acudit al
nostre club, a través de la col·laboració amb el
Patronat d’Esports, col·laboració que des del Club
Tir amb Arc Les Franqueses es duu a terme amb
interès i entusiasme amb l’objectiu de consolidar
bons esportistes a les Franqueses.
El club continua fent-se present per tot el territori
català a les diverses competicions promogudes
per la Federació Catalana de Tir amb Arc, tant de
sala, aire lliure, camp i bosc, i contribueix, junt
amb la resta d’entitats esportives de les Franqueses del Vallès, a demostrar la gran vitalitat que en
el terreny esportiu té el nostre municipi.
També es competeix en esdeveniments nacionals
i internacionals, en què es demostra el gran nivell
de preparació que compten en l’actualitat els
nostres socis.
Seguirem treballant perquè el club continuï
mantenint la seva vitalitat dins del municipi i
perquè segueixi sent un referent important entre
les entitats esportives de les Franqueses.

Club Canicross Les Franqueses

E

l Club Canicross Les Franqueses neix a
l’agost del 2014 fruit de la passió per la
muntanya i els gossos. En aquests 4 anys
i mig hem anat creixent de mica en mica,
tant en nombre de socis com d’èxits esportius. Al
nostre club tenim esportistes de tots els nivells,
des d’aquells que tot just comencen ﬁns als que
competeixen a nivell mundial. Tothom hi té
cabuda.
En aquest curt període de temps hem organitzat 6
proves de múixing i canicròs al municipi: 3
edicions de La Ullals, amb la participació de 100
corredors entre les modalitats de canicròs,
bikejoring i patí; 2 del Trofeu Múixing Les Franqueses del Vallès, prova puntuable per a la Lliga
Catalana de Múixing i Canicròs, en què hem fet
tornar els tirs de 4 gossos al municipi; i enguany
hem organitzat el Campionat de Catalunya de
Múixing Terra amb una participació exemplar.
Practiquem quasi totes les disciplines del
múixing: canicròs, bikejoring, patí 1 i 2 gossos,

skijoring i ﬁns i tot algú s’ha
animat a provar el trineu en
neu amb dos gossos. És un
esport que enganxa. Tot
aquell que el prova es queda
fascinat de la sensació que
transmet. T’ho perdràs?
Segueix-nos a les xarxes
socials:
Instagram: @canicrosslesfranqueses; Facebook:
Canicross Les Franqueses;
Flickr: canicrosslfv.
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Club d’Escacs Les Franqueses

E

l diumenge 21 de gener va començar la
Lliga Catalana 2018 i aquest any el primer
equip del Club d’Escacs Les Franqueses
va jugar a Primera Provincial, grup V, i va
aconseguir la permanència de la categoria. Era la
cinquena vegada que jugàvem com a locals a les
instal·lacions del Pavelló Esportiu Municipal, on
vam utilitzar la sala polivalent cedida en 5
ocasions. A més a més es va crear l’equip B
gràcies a l’augment dels membres i gairebé
aconseguim l’ascens de la categoria.
També va participar a la Lliga Catalana l’equip de
nens categoria sub-12. Els nens de les Franqueses jugaven per tercera vegada en aquesta divisió
catalana, i van aconseguir un total de 18 punts de
28 possibles. Aquesta suma no va ser suﬁcient
per ascendir de categoria, però va ser molt positiu
millorar el resultat respecte a l’any anterior.
Volem afegir la participació del jugador Pol
Punsola, Rubén Lorenzo i Ashton Montilla a les
fases prèvies per a la ﬁnal de Catalunya individual
d’edats que va durar cinc dissabtes. Cal destacar
la participació dels jugadors del club Ashton
Montilla, de 7 anys, i del Rubén Lorenzo, de 17
anys, al Campionat de Catalunya individual,
celebrat a Salou durant la Setmana Santa.
També és important anomenar la gran participació que ha tingut el club en els diferents pobles
del municipi arran de les festes majors, cloendes
de ﬁ de curs i esdeveniments populars com la ﬁra
d’entitats, ﬁra de Sant Ponç...
Els nostres jugadors han participat a títol indivi-
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dual a diversos tornejos. Per exemple, David Guix
ha jugat en el 2018 5 tornejos internacionals a
part del Campionat de Catalunya per equips i el
Campionat Individual de Barcelona, classiﬁcatori
per a la ﬁnal de Catalunya. Cal destacar el
prestigiós Open Internacional de Sunway, celebrat
a Sitges del 14 al 23 de desemrbe. Enguany, el
torneig individual que ha tingut més participació
per part dels jugadors de les Franqueses ha estat
l’Obert de Santa Eulàlia amb un total de 10
participants.
Des del Club d’Escacs Les Franqueses hem tingut
l’honor d’organitzar un acte de la Festa Major de
Corró d’Avall: vam celebrar els 24 anys de l’entitat
amb un torneig per equips entre els Paretana,
Argentona i Caldes de Montbui.
A més, el president del club, David Guix, va fer una
conferència sobre les dones i els escacs a favor
de la igualtat de gènere en aquest esport.
Enguany s’ha realitzat el curs de formació, que té
lloc tant els dilluns a la tarda com els dimarts al
vespre a la seu del club. L’assistència ha estat de
18 alumnes entre menors i adults. Fem balanç de
l’any i estem molt contents de seguir amb
l’augment de jugadors/es de totes les edats.
Tenim il·lusió per aconseguir l’ascens de categoria aquesta temporada vinent ja que el club
d’escacs farà 25 anys!
En la fotograﬁa, d’esquerra a dreta: Pol Punsola,
Albero Rivas, Rubén Lorenzo, Josep Negre, David
Guix, Joan Mas, Jordi Lucena, José Martínez i
Marc Rodoreda.

CE Llerona

A

mb el propòsit ferm de poder donar
continuïtat i evolucionar un projecte
esportiu ferm i consolidat, treballem
il·lusionats a poder oferir el millor servei
a tots els jugadors, jugadores i famílies que
conﬁen en nosaltres. Per davant de tot, partim de
poder transmetre i treballar a tots els equips
valors humans com el respecte, l’ambició, el
treball en equip, la humilitat, l’esforç, el compromís, el fair-play, l’alegria... Això guia el nostre
camí i identiﬁca el nostre club.
Invertim tots els esforços a poder donar la millor
formació i educació als jugadors i jugadores. Per
això, comptem amb una estructura esportiva
àmplia, amb grandíssims professionals, amb la
qual garantim poder estar a prop de tots els
detalls, i poder fer créixer futbolísticament i
personalment els jugadors i jugadores que
aposten per formar part de la nostre entitat.
Des de la direcció esportiva, passant per la
coordinació i la coordinació metodològica, en
som 10 els empleats que vetllem per donar el
màxim de nivell a la formació continuada dels
equips i dels entrenadors i entrenadores. Amb un
criteri i una orientació, establint objectius individualitzats per a cada equip, per tal que tots els
jugadors i jugadores es formin amb els
coneixements que creiem idonis per a la seva
etapa.
Una de les màximes prioritats com a club és
formar els nostres entrenadors i entrenadores.
Considerem fonamental que tots els formadors i
formadores de la nostra entitat siguin persones
que compleixin amb els valors humans que
exposem i tinguin alts coneixements futbolístics
per poder instruir els equips. Per això, fem
formacions continuades per a ells i elles i fem
seguiment i avaluació continuada del seu treball.
Actualment som 31 equips, 21 dels quals són
masculins i 10 de femenins, amb un total de 408
jugadors i jugadores.
Avancem amb passes segures al futbol masculí,
creixent cada temporada i aconseguint un
sentiment de pertinença cap al nostre club per
part de les famílies i jugadors que fan possible
que continuem avançant d’una manera segura.
La nostra ferma aposta pel futbol femení va
començar ja fa 9 anys, i avui en dia podem dir que
140 jugadores defensen la nostra samarreta. Són
referència a la zona i tenen un futur prometedor

per endavant. Tenim la màxima il·lusió que totes
les noies del club puguin continuar creixent i
gaudint com a jugadores. També volem destacar
els campus d’estiu i de Nadal, que tan bones
sensacions ens deixen. És un èxit per a nosaltres
veure que jugadors i jugadores del club i d’altres
clubs s’ho passen d’allò més bé i aprenen a
Llerona. Estem orgullosos de poder donar aquest
servei cada any per a més participants.
A més a més, el club continua organitzant actes,
tradicionals ja, per a tots els integrants i famílies
de l’entitat, com són la presentació de tots els
equips, la calçotada, la cloenda i els torneigs de
diverses categories, en els quals augmentem
cada temporada el nombre d’equips participants.
Volem destacar la presència de l’entitat a les
xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram
(@cellerona) i el web del club (www.cellerona.org), que ens ajuden a promocionar i transmetre el tarannà i valors del que som. Creiem en el
que fem i estimem el nostre club. Visca Llerona!
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AE Ramassà

D

es de que va néixer aquest projecte, tots
els anys de vida de l’AE Ramassà han
estat especials per una raó o per una
altra, i és que la implicació de tots els
seus integrants han estat peces importants dins
de l’evolució d’aquest club.
El 2018, sense anar gaire lluny, també ha estat un
any en què tant en el vessant esportiu com en el
solidari, el club de les Franqueses del Vallès ha
deixat petjada. En l’àmbit futbolístic, l’equip
masculí, que competia al grup 9 de la Quarta
Catalana, va acabar el curs amb una meritòria
quarta plaça a la taula i com a un dels conjunts
més golejadors de la competició.
Aquesta ﬁta incita a pensar en una il·lusionant
temporada en la qual, actualment, ocupen la
cinquena posició. Sense allunyar-nos, però, de la
vessant esportiva, l’AE Ramassà ha tornat a fer
un pas endavant a la seva trajectòria i compromís
amb els seus valors i, des de l’octubre del 2018, el
club compta amb l’equip femení competint a
futbol 7 amb unes molt bones dades.
Pel que fa a la vessant solidària, que és potser la
més important i signiﬁcativa, durant el 2018 l’AE
Ramassà va completar diverses accions importants. La primera d’elles va ser l’execució del
cinquè viatge a l’Àfrica. El destí escollit va ser
Madagascar i allà va iniciar-se el procés per a la
construcció d’una residència per a infants a part
del ja tradicional partit entre l’equip de les
Franqueses i l’equip amﬁtrió.
Però no és l’única bona notícia que va arribar al
2018. Al Camerun es va iniciar el Club Esportiu
Ramassà amb 70 nens plens d’il·lusió per
defensar aquests colors.
La mateixa
il·lusió amb
la qual
afronta el
club de les
Franqueses
aquest
2019, el qual
segur que
també serà
un any per
recordar.
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CE Karate Nokachi Les Franqueses

I

niciem una arrencada de temporada espectacular, amb la participació del nostre alumne
Alfredo Domínguez com a membre de la
selecció nacional espanyola al campionat del
món de karate cadet, júnior i sub-21 celebrat a
Tenerife, en què va obtenir un cinquè gran lloc.
Aquesta temporada hem decidit fer el circuit de la
lliga nacional, en què es convoquen dues fases
per cada categoria a diferents punts del país i
segons el resultat obtingut es passa a la gran ﬁnal
i allà es decideix el gran winner de cada categoria.
Hem estat a Oviedo, Màlaga, Badajoz, Madrid, i la
gran ﬁnal a Bilbao, en què els nokachis Aaron
Raya, Alfredo Domínguez, Izan Sevillano, Ainoa
Astorga i Andrea Astorga van ser dels 8 millors
d’Espanya de les seves categories. L’Aaron Raya
va ser-ne el gran winner.
La 2017-2018 va ser una gran temporada per a
tots els nokachis, no només pels resultats
obtinguts a campionats regionals, sinó també
perquè després d’una dura preselecció molts
d’ells van ser seleccionats per representar
Catalunya als campionats estatals de les diferents
categories amb el resultat de 12 podis nacionals.
Volem destacar el campionat nacional de clubs en
què vam fer dues plates en la categoria kumite
juvenil mixt i en la categoria kumite cadet-júnior
masculí. És una ﬁta en què hi ha un gran nivell i el
Club Karate Nokachi Les Franqueses va quedar
entre els vuit millors clubs d’Espanya.
També cal destacar la participació als campionats
universitaris, en què Alfredo, Mireia, Elena i Andrea
van fer podi tant a nivell regional com a nacional.
Amb tot, el que més destaquem i ens agrada és el
treball del dia a dia amb els alumnes, fomentar
l’esperit d’equip, la disciplina i el dojo kun.
El karate es molt més que un esport; ens ajuda a
fer salut, a millorar la personalitat, a no fomentar
la violència, i a tenir la capacitat d’esforç i constància. No només som un club de competició,
som una escola de karate on aprenem valors,
convivència, disciplina i respecte.

Club de Tennis Els Gorchs-Gcit

U

s oferim seguidament el detall de les
activitats que el Club de Tennis Els
Gorchs-Gcit ha portat a terme durant
l’any 2018.
Hem organitzat 4 TORNEJOS FEDERATS
DE TENNIS:
• OPEN DE SETMANA SANTA
• PREPRÈVIA WTA 2018
• VII TORNEIG INTERNACIONAL FEMENI
WTA-ITEF 25.000 $
• OPEN DEL CIRCUIT JUVENIL D’ESTIU DEL
JULIOL
• OPEN DE NADAL
En tots ells hem tingut una alta participació amb
inscripcions de molts jugadors de la comarca del
Vallès i altres zones de Catalunya a més d’algunes de les millors jugadores de tennis de tot el
món.
També hem organitzat el torneig del Circuit
Català de Pàdel CATEGORIA OR al mes d’ABRIL,
en què van participar els millors jugadors de
Catalunya, amb més de 200 inscrits. Tres mesos
més tard, al mes de JUNY, vam viure el Torneig
del Circuit de Pàdel CATEGORIA BRONZE.
A més, tots el nostres socis i simpatitzants han
pogut gaudir de diverses competicions a pàdel i
també de tennis com:
• 10 Hores de pàdel i tennis
• Torneig de pàdel Citric Cup
• Lliga de Padel d’Hivern
• Torneig de pàdel i tennis “Pares i Fills”
• Lliga regular de tennis
• Torneig de pàdel Onset
• Torneig pàdel Eutrasa
• Campionat social de tennis i pàdel no federat
• Social de Pàdel Juliol
• Torneig Social de tennis Federat
En el vessant de competició federada hem
presentat un molt bon nivell als següents campionats:
TENNIS
• CAMPIONAT CATALUNYA PER EQUIPS :
Categories júnior i benjamí masculí.
• IV LLIGA CATALANA JUVENIL, amb els
següents equips: benjamí masculí i femení,
aleví masculí i femení, infantil masculí A i B i
femení, cadet masculí A i B i femení, júnior
masculí i femení.
• IV LLIGA CATALANA amb equip masculí a
ABSOLUT i SENIOR +40.
• CAMPIONAT CATALUNYA JÚNIOR TROFEU

LIS masculí.
• Lliga femenina + 30 amb dos equips grup 1
Gorchs A i grup 5 Gorchs B.
• Lliga Dames Interclubs amb un equip que
porta competint més de 10 anys en aquesta
lliga.
PÀDEL
• LLIGA CATALANA DE PÀDEL de la FCT amb
dos equips masculins.
• LLIGA de menors STARCRACKS.
• LLIGA COMARCAL 14 amb 1 equip femení i
un altre de masculí.
També hem fet activitats molt divertides amb els
nens i nenes de les nostres escoles de tennis i
pàdel, com la Gimcana de Fi de Curs.
A més han gaudit de les nostres instal·lacions
molts nens de tota la comarca i d’altres països,
que hi han fet activitats a l’aire lliure, han jugat i
après tennis i pàdel i han fet ús de la piscina
descoberta, en els nostres Casal / Stage de
Tennis i Pàdel que hem organitzat durant tot
l’any.
• CASAL / STAGE DE SETMANA SANTA
• CASAL/ STAGE D’ESTIU en els mesos de
JUNY, JULIOL, AGOST i SETEMBRE
• CASAL / STAGE DE NADAL
El nostre objectiu és que tothom qui vingui al
nostre club gaudeixi de les instal·lacions i s’ho
passi d’allò més bé fent activitats per a totes les
edats. Intentem posar l’esport a disposició de
pares i ﬁlls procurant així, que el tennis, el pàdel,
el gimnàs i l’ambient social contribueixin a portar
un estil de vida molt més actiu, fent grans
esportistes i millors persones.
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Club Natació Les Franqueses

A

questa nova temporada el club ha
superat totes les expectatives amb 53
esportistes de totes les categories, des
dels més petits, ﬁns als més veterans.
El nostre club està representat a la selecció
espanyola de natació artística per esportistes de
primer nivell com la Meritxell Mas, el Pau Ribes i
la Cecilia Jiménez. A més, la categoria absoluta
també compta amb un duet mixt, format pel Rafa
Díaz i l’Èlia Calvo.
Pel que fa a les categories de competició hi ha
tres equips; l’equip aleví, format per nenes de 9 a
12 anys; l’equip infantil, format per nenes de 12
ﬁns a 15 anys, i l’equip júnior, format per nedadores amb edats compreses entre el 16 i els 18
anys. En aquestes categories les nedadores
competeixen als Campionats de Catalunya i als
Campionats d’Espanya.
També hi ha categories escolars, en què es
formen les futures nedadores i nedadors i
assoleixen els coneixements necessaris per més
endavant poder participar als Campionats
d’Espanya. Hi ha tres grups: nivell 1, nivell 2 i
nivell 3, que participen a Campionats de Catalunya escolars.
A més, el club també disposa d’un equip de Copa
Catalunya que competeix a nivell autonòmic.
De cara a la propera temporada ens agradaria

Club Bàsquet Les Franqueses

E

n el moment de fer balanç del curs
esportiu 2017/18, volem dir que no serà
recordat per una de les millors temporades en el terreny esportiu, amb un cúmul
de circumstàncies que no van permetre als
equips assolir un bon rendiment.
El Club de Bàsquet Les Franqueses va comptar
amb 6 equips. El sènior A masculí, després d’una
temporada a Primera Catalana plena de lesions,
baixes i altres entrebancs, no va poder aconseguir una regularitat, que és tan important en
aquest nivell, i va acabar perdent la categoria.
També va patir una situació força similar el
primer equip en categoria femenina, amb un
mateix desenllaç. En aquest cas va perdre la
categoria de Segona Catalana.
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poder comptar amb més nens i nenes a la nostra
secció per tal que gaudeixin d’aquest esport, tal
com ho fan els nedadors i nedadores del Club
Natació Les Franqueses! Us hi esperem!
Ens agradaria, un cop més, agrair el suport del
Patronat i del CEM Les Franqueses per fer
d’aquest projecte una realitat!

El sènior B masculí, tot i lluitar ﬁns al ﬁnal, a les
fases per la permanència també va acabar
perdent la categoria de Tercera Catalana.
Pel que fa als equips més joves, la seva participació va ser més positiva en resultats, tant per al
júnior masculí, el sub-21 masculí, i el sub-21
femení.
En deﬁnitiva, la temporada convidava a replantejar la línia de composició dels equips del club, de
fer una aposta per renovar els equips i fer una
passa enrere a l’hora de planiﬁcar la temporada;
l’objectiu és tenir equips per estar més assentats
a la categoria al
llarg de la temporada i d’aquesta
manera poder
aconseguir millors
resultats i ser més
competitius.
Seguim treballant.

AE Handbol Les Franqueses

L’

1 de març va ser nomenat president del
club José Ramírez Alaya, membre de la
Junta Directiva, i persona molt lligada al
club des de fa temps. Exvicepresident i
actualment tresorer del Consell Esportiu del
Vallès Oriental (CEVO). És una persona experta en
l'àmbit esportiu i des del club li desitgem els
millors encerts.
Aquesta temporada s’ha superat el nombre
d’equips, amb un total de 22 i més de 250
jugadors, que amb la suma dels entrenadors,
tècnics, ﬁsioterapeutes, col·laboradors i membres
de la Junta Directiva, fan un total de més de 300
persones.
Cal destacar durant aquesta temporada tres
grans esdeveniments: el 10è Torneig de Festa
Major, el Torneig Memorial Joan Bufí i el Torneig
Granollers Cup. L’AEHLF és el segon club que
aporta més participants a la Granollers Cup. En
l’actualitat és el tercer club de Catalunya en
llicències federatives i el desè d’Espanya.
Per primera vegada, el club AEHLF participarà al
50è Torneig La Partille Cup, amb seu a Göteborg
(Suècia), amb 112 participants. Es celebra de l’1
al 7 de juliol.
Fa uns mesos, pels volts de desembre, i encoratjats per la bona experiència viscuda pels nostres
ﬁlls jugant a handbol sorra, un grup de pares van

decidir que al club en què ja jugaven els nostres
ﬁlls es podria crear la secció d’handbol platja.
Han estat molts mesos de decisions, reunions,
més reunions, dissenys, el nom, l’escut, el color
de la roba per a les samarretes, la federació, què,
qui com... Una aventura, tot plegat!
Mentrestant, la Junta Directiva va proposar al
Patronat Municipal d’Esports la construcció
d’una pista d’handbol platja, imprescindible per a
l’entrenament dels nostres jugadors/es. Pista que
va ser inaugurada i posada a disposició del
nostre club a temps per a la temporada. Coincidint amb la cloenda de la temporada va ser
presentada la nova secció del nostre Club
d’Handbol Platja.

Unió Ciclista les Franqueses

E

l diumenge 25 de febrer va tenir lloc a les
Franqueses del Vallès el Gran Premi
Inauguració, organitzat per la Unió
Ciclista Les Franqueses. La prova, que va
reunir 160 ciclistes, va donar el tret de sortida al
calendari de Grans Clàssiques, com ja és habitual. Les categories que van prendre-hi part van
ser elit i sub-23. La presència de corredors i
equips estrangers va ser destacada, sobretot pel
fet que molts equips de fora van aproﬁtar per fer
la pretemporada a les Franqueses.
La prova es va desenvolupar en un circuit circular
amb sortida a la Rambla de les Franqueses
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(davant l’Institut Til·lers) i amb un recorregut total
de 152 km, dividit en 4 voltes de 38 km entre les
poblacions que envolten Corró d’Avall: Llerona,
Samalús, Cànoves, Cardedeu i Marata. En resum,
va ser un circuit tècnic i exigent que va fer gaudir
de valent els corredors participants.
Finalment l’australià Tristan Cardew es va
imposar amb un temps de 3 hores 48 minuts i 7
segons, seguit d’Adrián Merino i Martí Marquez,
respectivament.
Al mes d’abril, l’equip UCF-Bicicletes Segú va
participar amb una gran representació de ciclistes a la tradicional i exigent Maratón de los
Monegros, la qual té una distància total de 117
km, i uns resultats excel·lents per a tots els
membres de l’equip. Aquesta prova ja s’ha
convertit en una cita importantíssima per a totes
les persones amants del ciclisme de l’Estat
espanyol.
El dia 20 de maig la UCF va organitzar un acte
familiar i festiu per celebrar el 10è aniversari de la
Unió Ciclista Les Franqueses. La jornada va
iniciar-se al parc de Milpins, on socis, amics i
famílies van fer un recorregut conjunt vorejant el
riu Congost ﬁns a Montmeló. A l’arribada es va
concloure la festa amb una paella per a tots els
assistents i socis del club.
Contrarellotges Individuals (CRI): Com ja és
tradició, el diumenge 23 de setembre la UCF va
organitzar el Campionat de Contrarellotge
Individual. Per tercer any consecutiu, es va
disputar tot el campionat el mateix dia. Per segon
any consecutiu es va disputar al Coll de Parpers
fent dues passades: una pujada per cada banda
del coll. Una pujada aproximadament de 4
quilòmetres sense descans que premia l’escalador/a més ràpid.
Al mes de novembre es fa fer el Gran Premi Les
Franqueses – CX: Ja per quart any consecutiu, el
parc del Mirador de Bellavista va ser l’escenari
del Gran Premi Les Franqueses de Ciclocròs.
Enguany el Gran Premi es va repartir al llarg del
cap de setmana del 17 i 18 de novembre, en què
va destacar la gran quantitat de pluja i fang que
van fer la prova encara més emocionant i autèntica.
El fet de tractar-se d’una prova UCI (Unió Ciclista
Internacional) puntuable en el calendari internacional així com de la Copa Catalana, suposa la
realització d’un gran esforç econòmic, logístic i
personal per part de la Unió Ciclista Les Franqueses, que sempre intenta millorar les bones
crítiques de l’edició anterior. 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
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Franqueses va ser catalogada d’excel·lent per
part de corredors, equips i el públic assistent.
El 15 de novembre es va celebrar una roda de
premsa a l’Ajuntament de les Franqueses amb la
presència de Francesc Colomé, alcalde de Les
Franqueses; el regidor d’Esports, Juan Antonio
Corchado; el vicepresident de la Federació
Catalana de Ciclisme, Xavier Costa, a més a més
del president de la Unió Ciclista les Franqueses,

Antoni Serra i el corredor Jofre Cullell, el qual va
rebre un trofeu de reconeixement per part de la
UCF.
Finalment un esplèndid Jofre Cullell (Megamo
Factory) es va acabar imposant en la 10a edició
del Gran Premi Franqueses KH7. Cullell va ser el
més ràpid i el que millor es va adaptar al circuit,
imposant-se amb 41 segons d’avantatge sobre
un altre dels favorits, Javier Ruiz de Larrinaga
(Zuiano CC). El podi el va completar el gallec Ivan
Feijoo (Acadèmia postal Maceda), un altre dels
bikers destacats del panorama nacional en
aquesta disciplina, que va creuar la meta a 1’ 21’’
del català. Dins del top 10 scratch, un excel·lent
Albert Poblet (Portet Instal·lacions-Corvi) va
acabar 8è, mentre que el líder de la Copa Catalana
Isaac Simón (BH Concept Barcelona) va ser 10è.
Entre les fèmines, la cursa va ser un frec a frec
entre la veterana basca Olatz Odriozola (Delika
Ginestar) i la jove gallega Irene Trabazo (Marin
CC). Odriozola es va imposar ﬁnalment per mig
minut a la gallega, mentre que va completar el
podi la també joveníssima Luisa Ibarrola (Delika
Ginestar), de només 18 anys. Darrere d’aquest
trident de luxe, 4a posició per a Mercè Pacios
(Catema.cat), que conﬁrma el seu bon moment, i
5a per a la líder de la Copa Catalana Jordina
Muntadas (Corvi Team).
A la resta de categories cal destacar el domini
incontestable de Marc Masana (La Torreta Bike)

en categoria cadet masculina, la seva cinquena
victòria de la temporada, i en cadets fèmines Sara
Méndez (Relber Cycling Team), que va aconseguir
la seva 4a victòria. En júniors, el francès Theo
Degueche (Vaulx En Velin) i Carlos Canal (Acadèmia Postal Maceda) van protagonitzar una
interessant lluita en què es va imposar el francès
per menys de mig minut, mentre que el líder de la
Copa Catalana, Luis Vivian (Quadis Trek Sant
Boi), només va poder ser 13è en una prova amb
molt nivell. Pel que fa a les categories de promoció (prebenjamins ﬁns a infantils) van ser més de
70 ciclistes els que van prendre la sortida tot i les
condicions meteorològiques.
El dissabte 17 es van celebrar les proves de
màsters amb 106 ciclistes, que van guanyar José
Chavarria (Corvi Team) i Fina Cases (Montorig
PC) en M30, Arnau Rota (Biketraining CC) en M40,
Pere Joan Roig (Vila Bikes Club) en M50, i Joan
Carbonés (la Nineta) a M60, com informa la
federació autonòmica.
Al mes de desembre, la UCF va participar a la Fira
d’Entitats, amb el muntatge d’un circuit de
patinets i bicicletes per als més menuts.
Per concloure el 2018, es va celebrar el tradicional Sopar de Nadal de la Unió Ciclista, amb una
xerrada i resum de la temporada, i sobretot es va
fer un especial agraïment a tots els socis/es i
col·laboradors que cada any fan possible que la
UCF pugui seguir superant-se.

CF Bellavista Milán

E

l Bellavista Milán logra otro año más sus
objetivos marcados a principio de
temporada, sobre todo en el fútbol base y
en la parte económica. En el fútbol base
se han consolidado las categorías además de
subir de división nuestro alevín A, al quedar
campeón de liga; también logramos crecer en
fútbol 11, con la creación del nuevo cadete,
categoría que hacía años se resistía en la
entidad, así como nuestro fútbol femenino, que
han sido campeonas de liga en la categoría
amateur F-7.
Para el próximo año aumentamos nuestros
propósitos y creamos nuevos retos para hacer
crecer nuestra entidad, buscando nuevos recursos
así como la colaboración de LEKOP, escuela de
fútbol profesional que se está encargando de
organizar nuestros campus de Navidad, Semana
Santa y de verano. Se tratra de una empresa que

cuenta con grandes
profesionales que nos
están aportando una
gran amplitud de
conocimientos y ayuda
al club.
Además, para la
próxima temporada
queremos volver a
aumentar nuestro
número de equipos, con
nuevos formadores que
ya están trabajando en
ello. También tenemos
la intención de seguir
ampliando nuestros
equipos femeninos
para intentar hacer un
equipo por categoría.
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