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al ut ac i ons

SALUTACIONS de l 'al c al de i DEL REGIDOR D'ESPORTS

L'escola esportiva
Un dels aspectes
més importants en la
pràctica de l’esport és i serà
la promoció i la formació
esportives, responsabilitat
que recau en l’escola
esportiva. Aquesta escola
no només ensenya els nois
i noies a practicar una
modalitat esportiva en
concret, sinó que també
ensenya a conviure i
treballar en equip, a tenir
disciplina, sacrifici i capacitat de superació, i moltes altres
coses, a part de passar-s’ho bé. Tot això ajuda, sens dubte,
a formar els esportistes i completa la formació
d’ensenyament reglat acadèmic que ja reben.
A les Franqueses, aquest fet és molt present en la
pràctica esportiva, tant si es desenvolupa en l’àmbit

municipal com a través dels clubs i entitats esportives.
El resultat és francament satisfactori pel nivell dels equips
i les categories on competeixen. En canvi, altres municipis
similars al nostre tenen un nivell més baix.
Per això, cal disposar d’unes instal . lacions
adequades i ben gestionades, que prevegin les necessitats
de futur a mitjà i llarg termini, tant a Corró d’Avall com a
Llerona i a Corró d’Amunt, invertint en noves instal.lacions,
com la piscina coberta i fent millores en el camp de futbol
i la zona esportiva de Llerona i de Corró d’Amunt.
Per altra banda, cal tenir en compte l’esforç
d’organització que fan els clubs esportius per créixer en
nombre de practicants en les diferents categories, i cal
donar-los tot el nostre suport.
El nostre futur és el capital humà i per això l’hem
de cuidar. Cordialment,
Francesc T
orné i V
entura
Ventura
Torné
Alcalde

Mirant cap al futur

SU M ARI

Avui, una de les
activitats que prefereix la
gent es la pràctica
esportiva. Aquesta activitat
ens fa mantenir el cos en
forma i al mateix temps
millorar la qualitat de la
nostra vida.
La pràctica esportiva
es va incrementant dia a dia
entre les persones de la
nostra població i a totes les
edats. El ventall de
possibilitats és gran, ja que es por escollir entra les
activitats dirigides, pròpies del Patronat Municipal
d'Esports, així com les ofertes per les entitats esportives.
Un dels objectius que té el Patronat Municipal
d’Esports es fomentar l’esport en el nostre municipi, oferint
activitats per a totes les edats tan de caràcter permanent
com puntual.
Salutacions de l'alcalde i del regidor d'Esports............2
Programa activitats i serveis del PME curs 2001-2002....3
Agraïments..........................................................6
Recull activitats 00/01. Equips escola esportiva.............7
Recull activitats 00/01. Equips esc. esp. bàsquet..........10
Recull activitats 00/01. Equips esc. esp. handbol..........11
Recull activitats 00/01. Equips esc. esp. bàdminton.....13
Activitats de lleure...........................................................13
Activitats puntuals............................................................17

A les Franqueses volem que tothom pugui practicar
esport, tant de competició com de lleure, dintre del marc
d’equipaments esportius que tenim al nostre municipi.
La piscina coberta serà l’equipament municipal
“estrella” que farà ampliar encara més les possibilitats de
fer activitats, tant a nivell individual, com col.lectiu. Es
podrà gaudir de les piscines climatitzades,
d’hidromassatge, sauna, jacutzi, sales de musculació,
gimnàs, aeròbic, activitats dirigides i altres serveis.
Amb l'obertura de la piscina coberta, les oficines
del personal del Patronat Municipal d’Esports quedaran
ubicades dintre del nou equipament.
En definitiva, el proper any serà important per a
tots els veïns de les Franqueses, ja que la posada en
marxa del nou equipament farà augmentar la pràctica de
l’esport i millorarà la qualitat de vida de tots els ciutadans
i ciutadanes a les Franqueses.
Josep M. Dia i Grau
President-delegat del PME i regidor d’Esports

Fotos acte de col·locació primera pedra piscina coberta....19
Fotos de les obres de construcció de la piscina coberta...20
Programa escolar de promoció esportiva 00/01..................30
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Entitats..........................................................................31
Organigrama del PME..........................................................37
Recull de fotografies. Equips escola esportiva...............37
Preus de les entrades de les piscines municipals.........40
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A CT I VI T A T S

DE

FORMA CI Ó

e sc ola e spor t iva m unic ipa l
GESTIÓ DIRECTA
Esport

Període

Edat

Quota/Places

Iniciació Esportiva PSICOMOTRICITAT

Octubre a juny

3 a 4 anys. PSICOMOTRICITAT

Anual. 20 + 20 places

Iniciació Esportiva POLIESPORTIU

Octubre a juny

5 a 7 anys. PRE-BENJAMÍ

Anual. 25 + 25 places

Escola municipal HANDBOL

Setembre a juny

8 a 9 anys. BENJAMÍ. M-F

Anual. 32 places

Escola municipal HANDBOL

Setembre a juny

10 a 12 anys. ALEVÍ. M-F

Anual. 32 places

Escola municipal HANDBOL

Setembre a juny

13 a 14 anys. INFANTIL. M-F

Trimestral. 32 places

Esport federat HANDBOL

Setembre a juny

14 a 16 anys. CADET. M-F

Trimestral. 32 places

Escola municipal BÀSQUET

Setembre a juny

8 a 9 anys. BENJAMÍ (premini)

Anual. 24 places

Escola municipal BÀSQUET

Setembre a juny

10 a 12 anys. ALEVÍ (mini). M-F

Anual. 24 places

Escola municipal BÀSQUET

Setembre a juny

13 a 14 anys.
PREINFANTIL I INFANTIL. M-F

Trimestral. 48 places

Esport federat BÀSQUET

Setembre a juny

14 a 16 anys. CADET. M-F

Trimestral. 24 places

Escola municipal BÀDMINTON

Octubre a juny

10 a 12 anys. ALEVÍ. M-F

Trimestral. 10 places

Escola municipal BÀDMINTON

Setembre a juny

13 a 14 anys. INFANTIL. M-F

Trimestral. 10 places

Esport federat BÀDMINTON

Setembre a juny

14 a 16 anys CADET. M-F

Trimestral. 10 places

Esport

Instal·lació

Període

Escola Municipal
de TENNIS

Pistes de Tennis
Municipals
Pistes de Tennis de
Llerona

Octubre a juny

Edat
8 a 14 anys
INICIACIÓ I
PERFECCIONAMENT

Dies
Dimarts i dijous
(Corró d'Avall)
Dissabte (Pistes
de Llerona)

Horari
A partir de les
18 h

Quota
Trimestral.
10 + 10 + 10
+ 10 + 10
places

NOTA IMPORTANT:
Per a totes les activitats de l'Escola Esportiva
Municipal serà obligatòria la revisió mèdica al
Servei Municipal de Medicina Esportiva.
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GESTIÓ CONCERTADA
Esport

Període

Edat

Quota

Escola de FUTBOL del CE Llerona
Org.: el CE Llerona amb el suport del PME

Setembre a juny

6 a 14 anys

Anual. Inscripcions al Camp Mun.
Llerona. Tel. 654 550 711 (dies
entren. 20 a 21.30 h)

Escola de FUTBOL del CF Les Franqueses
Org.: CF Les Franqueses amb el suport del PME

Setembre (última
setmana d'agost) a juny

8 a 14 anys

Anual. Inscripcions als baixos del
Camp Mun. Corró d'Avall
(DM-DJ, 18 a 20.30 h)

Escola de FUTBOL del
CF Bellavista-Milán. Org.: el CF
Bellavista-Milán amb el suport del PME

Setembre a juny

6 a 14 anys

Anual. Inscripcions als baixos del
Camp Mun. Corró d'Avall

fo r m a c ió de c ol·la bora dor s i t è c nic s e spor t ius
El Patronat Municipal d'Esports forma, mitjançant el suport dels seus tècnics esportius, tots els col·laboradors que
posteriorment participaran en les tasques d'organització de les activitats que es desenvolupen durant tota la temporada
esportiva.

Activitat
Curs de col·laborador esportiu

Durada

Edat mínima

Dos primers dissabtes octubre

Inscripció

14 anys

Gratuïta

Tanmateix, el Patronat Municipal d'Esports, en col·laboració amb les Federacions corresponents o d'altres institucions,
organitza puntualment cursos de formació per a tècnics esportius.

A CT I VI T A T S
Esport

DE

l l e u r e

Instal·lació

Període

Edat

Dies

Horari

Places

Quota

Pavelló Poliesportiu
Municipal

Octubre a juny

A partir de
16 anys

A. DL-DX-DV
B. DM-DJ
C. DL-DX-DV

9.15 a 10.15 h
10.15 a 11.15 h
20.00 a 21.00 h

35
35
35

Trimestral.
Revisió
mèdica
obligatòria

Instal·lació

Període

Activitat física
per a la
Gent Gran

Pavelló Poliesportiu
Municipal

Octubre a juny

Gent gran

Tai Chi

Centre Cultural Can
Ganduxer

Octubre a juny

Ioga

Centre Cultural Can
Ganduxer

Octubre a juny

Esport

Instal·lació

Període

Dies

Torneig de
FUTBOL SALA

Pavelló Poliesportiu
Municipal

Octubre a juny

Un partit setmanal

Gimnàstica de
manteniment
Adults

Esport

Edat

Dies

Horari

Quota/Places

Dimarts
i dijous

9.15 a 10.15 h
10.15 a 11.15 h

Trimestral. 35
places. Revisió
mèdica obligatòria

A partir de 16
anys

Dijous

19.15 a 20.45 h

Trimestral.
12 + 12 places.

A partir de 16
anys

Dimarts

19.15 a 20.45 h

Trimestral.
12 places.

Horari
A la nit

Inscripció
Inscripció limitada preferentment a
equips del municipi (16 equips).
Quota anual + dipòsit.
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A l t

r

e s

a C T I V I T A T S

Activitat

Dies

Edat

Inscripció

ACTIVITATS D'HIVERN.
Esquí alpí, aprenentatge i
perfeccionament

Curset intensiu 4 dies d'esquí al Nadal
Curset d'esquí de 4 dissabtes gener/
febrer

A partir de 8 anys.
Menors de 8 anys,
acompanyats

Quota d'inscripció. Activitat
subvencionada per als
col·laboradors esportius
del PME

ACTIVITATS D'ESTIU.
Juliol esportiu

De dilluns a divendres, al mes de juliol

De 5 a 16 anys

Quota d'inscripció.
Places limitades.

ACTIVITATS D'ESTIU.
Cursets de natació

De dilluns a divendres, al mes de juliol

Quota d'inscripció.
Places limitades.

ACTIVITATS D'ESTIU.
Cursets de tennis

De dilluns a divendres, al mes de juliol

Nens de 3 a 5 anys i
joves de 5 a 13 anys.
Adults de 13 en
endavant.
Per a nens, joves i adults

ACTIVITATS D'ESTIU.
Torneig d'estiu de futbol sala

Juny i juliol

De 5 a 16 anys

Inscripció limitada preferentment a equips del municipi. Quota i dipòsit a
retornar al final del Torneig.

Quota d'inscripció.
Places limitades.

a c t ivit a t s punt ua ls
CROS ESCOLAR

Esdeveniment complementari a les activitats de formació esportiva, obert a tots els nois i noies del municipi.

DIADA DEL JOC I
DE L'ESPORT

Esdeveniment esportiu de gran participació que serveix com a cloenda de les activitats continuades que el Patronat
Municipal d'Esports ha realitzat durant tot el curs.

NIT DE L'ESPORT

Acte de celebració i cloenda de la temporada esportiva del municipi, on a part de la celebració, es fa un reconeixement
als diferents esportistes i entitats per la seva trajectòria esportiva.

Trobada de petanca, Intercanvis Esportius, Trobada activitat física gent gran, Gran premi gossos amb trineu i pulka escandinava...
ESDEVENIMENTS
El PME participa i/o col·labora en l'organització de diferents actes organitzats i/o promoguts per entitats, clubs,
ESPORTIUS
federacions... que consideri d'interès dins de l'àmbit esportiu local.

A l

t

r

e s

Servei

s
Activitat

Fisioteràpia de l'Esport.
Tractament de lesions.
Recuperació funcional

CLIPTERPLAST

v

Horari/Periodicitat

SERVEI MUNICIPAL DE MEDICINA DE L'ESPORT. El Servei Municipal de Medicina de
l'Esport està ubicat als baixos dels vestidors del camp de futbol municipal. El PME realitzarà
totes les revisions mèdiques i les proves d'aptitud física per a la pràctica esportiva a
tothom que prengui part en qualsevol de les activitats que organitza, i ofereix aquest servei
a altres entitats i associacions del municipi que ho desitgin.

SERVEI MUNICIPAL DE FISIOTERÀPIA DE
L'ESPORT

e r

e i

s

Quota

Hores convingudes.
Cada 2 o 3 anys, en
funció dels diferents
grups d'edat

Segons tipus de revisió

Hores convingudes

Servei subvencionat per als
esportistes i/o residents al
municipi de les Franqueses

CARRETERA ANTIGA DE VIC, S/N
08520 LES FRANQUESES (BARCELONA)
TELS. 34 3 849 40 22 - 93 849 48 78
FAX. 34 3 849 47 51
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DA
TES D'INICI I PERÍODES D'INSCRIPCIÓ
DATES
CA
TEGORIA
CATEGORIA

ANY NAIXEMENT

Psicomotricitat
Prebenjamí
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Juvenil
Adults
Adults
Gent Gran

1998-99
1995-96-97
1993-94
1991-92
1989-90
1987-88
1985-86
1984 i anteriors
1984 i anteriors
-

ACTIVIT
AT
ACTIVITA

INICI

Psicomotricitat
Poliesportiu, jocs
Escola Municipal (Hand.,
Bàsq., Bàd., Pat., Ten.)
Bàsq., hand. i bàd.
Bàsq., hand. i bàd.
Bàsq., hand. i bàd.
Gimnàstica de manteniment
Torneig Futbol-Sala
Activitats físiques adaptades

Octubre
Octubre
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Octubre
Novembre
Octubre

PERÍODE
INSCRIPCIÓ
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Juliol/Setembre
Juliol/Setembre
Juliol/Setembre
Setembre
Gener
Setembre

QUÈ CAL FER PER INSCRIURE-S' HI
1. Portar fotografies mida DNI:
2 fotografies: Benjamins, alevins,
preinfantil bàsquet, infantil bàsquet,
cadet bàsquet i juvenil bàsquet, bàdminton (totes les categories).
2. Omplir el full d'inscripció que us
facilitarem al Pavelló Poliesportiu

Municipal o el vostre professor d'educació física al Centre Escolar (centres públics d'ensenyament infantil i primària
de les Franqueses del Vallès).
*També es poden fer les inscripcions a
l' Oficina del Patronat Municipal
d'Esports (Pavelló Poliesportiu), els
matins de 9 a 13 h i les tardes de

dimecres i dijous de 16 a 19.30 h.
3. Cal adjuntar:
- Fotocòpia de la cartilla de la
Seguretat Social.
- Autorització de domiciliació
bancària en aquelles activitats que
correspongui.

N úm . 1 7 - J U N Y 2 0 0 1 Edic ió t a nc a da e l dia 6 de juny. Edit a : Patronat Municipal d'Esports i Edicions Gargot.

Col·laboren en aquest número:
Patronat Municipal d'Esports
Francesc Torné
Josep Maria Dia
Josep Campaña
Mar Sánchez
Rosa M. Hernández
Esteban Antequera
M. Àngels Torres
Dolors Reverter
Guillem Estrada
Dani Pérez
Xavier Sayol
Marià Yeste
Francesc de Riba
Josep Murtra
Toni Camps

Entrenadors i col·laboradors del PME
Club Esportiu Les Franqueses
AE Grup Fondistes Bellavista
Club Petanca Corró d'Amunt
Club Petanca Bellavista
Club Ciclista Corró d'Amunt
Club Futbol Peña Los Amigos
Club de Tir amb Arc Les Franqueses
Club Tennis Les Franqueses
Societat de Pescadors Les Franqueses
Club Futbol Bellavista-Milan
Club Futbol Joventut Llerona
AE Veterans Bellavista-Milan
Club Shiho-Wari
Club d'Escacs Les Franqueses
CEM Cul de Sac

AGRAÏMENTS
Volem expressar el nostre agraïment a les empreses, a més de les ja anunciades,
Danone, Nestlé, Nissan Motor Ibérica, S.A., La Caixa, Vallesport,
Banc Sabadell, IRM Lloreda, S.A., CAVISA i Coca-Cola.
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e quips de l'e sc ola e sport iva
Psicomotricitat

Coordinació bàsquet

Preesportiu bàsquet

Sens dubte, l’activitat física amb
els participants més joves és la
psicomotricitat destinada a nens i nenes
de 3 i 4 anys. Aquesta activitat funciona
durant l’any escolar en dos grups, un a
l’escola Joan Camps i Giró, i l’altre al
Centre Cultural de Can Ganduxer. Cal
dir que enguany la bona acceptació
d’aquesta activitat ha fet que el grup de
Can Ganduxer s’hagués de doblar de
10 participants a 20.
La formació esportiva d’aquests
nens i nenes pot seguir a P5 en l’Escola
Esportiva Municipal, que es realitza al
Pavelló Poliesportiu.
Sens dubte, és una activitat
divertida i molt motivadora que
complementa l’educació integral del
nen i que facilita la seva relació amb el
seu entorn.

Aquesta ha estat una bona
temporada per als nostres equips del
Patronat. Creiem que s’han complert
tots els objectius que teníem previstos
a l'inici de la temporada 2000-01.
Primer de tot, vam aconseguir
que tots els equips comptessin amb un
nombre de jugadors que permetés
seguir tirant endavant en cas de
possibles lesions o malalties. Així, sovint
ens trobàvem que els entrenadors
havíem de fer una no desitjada rotació
de jugadors per a cada partit.
En segon lloc, ens complau el
fet d’haver engegat per primer cop el
preesportiu de bàsquet, amb nens i
nenes que als set anys ja s’han iniciat
en l’esport de la cistella, i han
aconseguit guanyar els partits disputats
contra altres equips de la comarca. Això
promet!
Per altra banda, tenim un equip
premini masculí complet, un mini
masculí que ha anat incorporant
jugadors, i dos mini femenins
femenins. Estem
orgullosos de poder dir que tenim una
bona base de cara a anar pujant
jugadors cap a categories superiors.
A més, la qualitat dels nostres
jugadors/es cadets
cadets, fa que la futura
transició cap a les categories següents
a la promoció es vegi amb bons ulls.
Un altre dels objectius
aconseguits ha estat el salt que han fet
força jugadors cap a les categories
superiors, fet que demostra que hi ha
qualitat en els/les jugadors/es que estan
pujant.
No podríem deixar d’agrair als
qui, potser, més pateixen en tot això: els
pares. Hores intempestives, viatges
llargs, consolar en les derrotes, anar a
dinar sense veu, preparar bosses, i un
llarg etcètera que només vosaltres
podríeu acabar. Per tot això, i de part de
tots els entrenadors, coordinadors i tots
els qui estem darrera del bàsquet,
GRÀCIES! També voldria agrair i alhora
felicitar tots els entrenadors/es per la
vostra tasca, dedicació i paciència. Així,
gràcies ROGER, MOI, LAUDE, XAVI, M.
JOSEP, GUILLEM, PATXI i MAITE.
I ja per acabar, agrair-vos a tots
la vostra col . laboració i desitjar-vos
unes bones vacances, i espero que ens
trobem el pròxim setembre, per tal d'iniciar una nova campanya. GRÀCIES!

La meva valoració de la
temporada no pot ser gens negativa, ja
que seria llançar-me pedres en el meu
propi terrat. Crec que hi ha hagut una
progressió positiva dels nens des de
l’inici fins ara, tan esportivament com a
nivell humà. Per aquest motiu dono les
gràcies als nens i als pares per haver
escollit com a opció esportiva el
bàsquet. Desitjo que el seu interès duri
molts anys.

Rosa M. Hernández

Prebenjamí mixt
En aquesta edició, l’Escola
Esportiva del PME s’ha caracteritzat per
la seva gran oferta d’activitats puntuals,
ja que els seus alumnes han pogut
realitzar des de trobades internes amb
jornades d’atletisme, patinets, esports
diversos, fins a trobades amb altres
escoles. Així doncs, m’agradaria
destacar que aquest any ha estat molt
satisfactori perquè hem obtingut una
molt bona resposta dels dos grups,
responent amb un elevat grau de
participació a les diferents activitats
puntuals plantejades. També cal afegir
que tots dos grups han estat dels més
moguts que han passat pel pavelló, però
també dels més macos.
Per altra banda, a nivell
d’objectius, cal dir que han estat assolits,
ja que la nostra proposta consistia en la
iniciació esportiva mitjançant el treball
en multiesports, però sense deixar mai
de banda la vessant lúdica, sempre molt
important i amb un gran contingut dins
de la nostra programació.
Per acabar, felicitar tots els que
han fet possible que un any més
l’Escola
Esportiva
funcioni:
col .laboradors esportius, pares per
l’elevat grau d’implicació, etc.
Bones vacances i fins al
setembre!
Esteban Antequera

Guillem Estrada
Coordinador de bàsquet

Maite Rubio

Coordinació handbol
Els equips d’handbol del
Patronat hem tingut una temporada de
canvis. Desaparició d’un equip i creació
d’un altre, entrenadors que canvien de
categoria, nous entrenadors que
s’incorporen, uns altres que passen al
Club... Abans de començar el mes de
setembre no teníem clar quins equips
tindríem. Però arribats al mes d’octubre
ja vam poder afrontar l’any amb els
quatre equips que ja teníem: benjamí,
aleví, infantil masculí i cadet masculí.
No vam poder consolidar el cadet
femení que teníem l’any passat, sobretot
perquè la majoria de jugadores
passaven a edat juvenil. La situació que
viu l’handbol femení ens preocupa, i no
som els únics. És per això que ja estem
planificant col .laboracions amb altres
entitats per tornar a revifar la competició
femenina.
Tot d’una, arribats a mitjan
novembre, ja teníem la competició dels
nostres equips en marxa. Mentre que
l’equip cadet juga a les competicions
que organitza la FCH, els altres quatre
equips s’integren dins el sistema que
porta el Consell Comarcal. Tenim la
gran sort, i en som bona part
responsables, que el nostre Consell
està reconegut pel seu dinamisme i per
l’activitat que genera. Nosaltres
aportem la nostra participació a tots els
seus actes, n’organitzem alguns d’ells i
col.laborem en totes les seves iniciatives
oferint-los els nostres recursos i
instal.lacions. Un bon exemple són els
nostres àrbitres. Comptem i esperem
seguir comptant, recolzats per nova
gent, amb la col.laboració de dos nois
força responsables del nostre club: el
Jordi Ausàs i l’Àlex Gontan. Aquesta ha
estat la seva segona temporada i haig
de dir que he estat felicitat pels seus
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arbitratges. Us traspasso, públicament,
aquesta felicitació.
Aquest any ha pogut sorgir el
primer prebenjamí específic d’handbol.
La seva acollida ha estat fantàstica i
esperem que continuï donant la mateixa
satisfacció en els propers anys.
Entrenats per la Carme Vila,
experimentada monitora dels nanos
més petits a totes les activitats del
Patronat, i pel Carlos Sorroche, jugador
del nostre cadet i col . laborador de
l’Escola Esportiva, aquests nens s’han
iniciat a la pràctica de l’handbol de
manera extraordinària.
El nostre benjamí ha estat
entrenat aquest any pel Jesús Abad i
l’Eduard Medina, ambdós jugadors del
nostre juvenil masculí i entrenadors
oficials. Han fet una trajectòria força
acceptable,
malgrat
que
els
entrenaments no han estat massa
concorreguts. Altrament, s’ha convertit
en un grup homogeni que s’ha divertit
allà on ha jugat.
aleví era l’equip més
L’aleví
consolidat de la nostra iniciació.
Entrenats per l’Amador Criado, segon
any a la mateixa categoria, han forjat
una rutina d’entrenaments força
important per als propers anys. Tant el
seu entrenador com l’handbol del
Patronat espera grans coses d’ell.
Ànims!
L’equip infantil començava l’any
amb un equip nou ple de jugadors de
primer any. L’Esteban Antequera i el
Jordi Jiménez han demostrat la seva
categoria com a educadors i monitors
esportius donant forma a un grup de
nova creació. El proper any pot
representar una temporada plena
d’èxits per a tots ells.
El cadet masculí iniciava l’any
amb moltes esperances. Nous
entrenadors, equip nombrós i treballat i
incorporacions importants de l’infantil.
Però les coses van començar a trontollar
quan ens vam quedar sense entrenador,
quan antics jugadors van fitxar per altres
equips o quan no es va trobar
l’entrenador adient per a la categoria
de l’equip. No obstant, la gran majoria
dels jugadors han estat molt per sobre
d’aquestes circumstàncies i han
concentrat els seus esforços en el
companyerisme i en la competició. Els
més afectats els oferim tot el nostre
suport per continuar endavant perquè
l’handbol i ells mateixos s’ho mereixen.
Globlament podem dir que hem
gaudit d’una temporada molt diversa,
on cada equip ha estat un món a part, i

on s’ha intentat començar a donar molta
més responsabilitat a cadascun els
elements pertanyents al grup, ja que la
formació per agafar-la ja havia estat
assolida. Hem d’aprofundir encara més,
però. De totes formes, ha d’anar dirigit
paral . lelament d’un procés de
maduració fort.
Per
últim,
m’agradaria
acomiadar la temporada agraint la
col .laboració de tots aquells que es
lliguen o s’han lligat d’una forma o
d’una altra amb l’handbol del nostre
municipi. Sens dubte, sou necessaris.
Dani Pérez
Coordinador d’handbol

Preesportiu handbol
Fent una petita valoració de com
ha anat la temporada, crec que hauria
d’esmentar, abans de res, que aquest
equip era un projecte nou a dur a terme
i, per tant, era tota una iniciativa
ambiciosa a tirar endavant. Partint
d’aquí, afirmaria que la il.lusió tant per
part de nosaltres (entrenadors), com per
part dels petits protagonistes del joc,
com dels seus pares, ha estat més gran,
ja que qui no gaudeix veient nens de 7
anys a la pista compartint i iniciant-se
en un esport com el nostre?
Ha estat un any molt positiu tant
a nivell esportiu com a nivell personal,
ja que el progrés d’aquests nens (sovint
no fàcilment avaluable des de fora) ha
estat molt rellevant.
Si em pregunteu pels resultats,
potser és cert que no hem despuntat
massa, però tot l’esforç i l’empenta que
hi hem posat ha valgut la pena, sens
dubte.
Per finalitzar voldria posar de
manifest quins eren els nostres màxims
objectius com a entrenadors perquè els
pogueu valorar tant pares com jugadors
des de casa: el nostre propòsit era crear
il.lusió i entusiasme als infants perquè
aprenguessin a gaudir de l’handbol i
vinguessin motivats i actius tant a
entrenar com a jugar els partits. Si hem
assolit aquesta fita, ens donem per
satisfets i us esperem l’any vinent.
Moltes gràcies a tots: pares,
jugadors, entrenadors, coordinador,
personal de manteniment..., pel vostre
suport i la vostra confiança.
Sempre recordarem aquesta
temporada d’una forma molt especial.
Bon estiu i bones vacances!
Carme Vila i Carlos Sorroche

Premini masculí bàsquet
Malgrat la presència de diferents
entrenadors al llarg de la temporada,
considero que l’interès i la disposició
per aprendre cada dia més dels nois ha
mantingut aquest ambient tan propici i
agradable per iniciar-se, i per a d’altres
per progressar, en aquest esport del
bàsquet.
És per això que anuncio amb
entusiasme la nostra satisfacció
respecte l’esforç dels nois i, a la vegada,
vull felicitar els pares que, sovint,
pacients, ens han acompanyat al llarg
de la temporada. Moltes gràcies!
Moisès Herrerias

Benjamí mixt handbol
El balanç de l’equip benjamí
d’handbol del PME de Les Franqueses
ha estat favorable ja que els objectius
que ens vam marcar a l’inici de la
temporada
bàsicament
s' han
aconseguit, i el que és més important,
hem fet un equip ple de jugadors
il .lusionats i competents, amb moltes
ganes de tornar a jugar l’any que ve.
Durant l’any l’equip ha tingut
bons dies i mals dies, però al final s’ha
aconseguit que tothom quedés content
del que s’havia fet, ja que a la lliga hi
havia equips molt competitius que no
han pogut guanyar-nos tan fàcilment.
Els resultats obtinguts al llarg de la
temporada han estat bastants bons,
sobretot perquè aquests han anat venint
a mesura que es progressava
individualment i col .lectiva als
entrenaments.
Tant els entrenadors com el
coordinador estem molt contents amb
l’actitud assolida pels jugadors perquè
un dels objectius que ens vam marcar a
principi de temporada era crear uns
hàbits de tolerància, competitivitat amb
respecte i solidaritat entre els nostres
jugadors i vers els contraris, i creiem
que ho hem aconseguit de ple.
També hem d’agrair el suport
dels pares, ja que ens han acompanyat
als partits de fora del municipi, han
animat en els moments que els joves
esportistes no tenien la moral alta per
poder anar als entrenaments i poder
progressar en la seva tècnica. Per
finalitzar, podríem dir que les
expectatives de futur són molt favorables
perquè és un equip que té les rutines
necessàries com per poder rebre tota
la formació en l’esport de l’handbol
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necessària. La temporada vinent els
jugadors i jugadores del benjamí faran
un paper encara millor.
Felicitats!
Jesús Abad i Eduard Medina

Mini masculí bàsquet
Aquesta temporada ha estat molt
peculiar, ja que podríem dir que hem
jugat dues lligues completament
diferents. Durant la fase prèvia l’equip
va jugar al “Nivell A” contra rivals d’un
altíssim nivell i contra jugadors que
actualment són a la selecció catalana.
En aquesta primera lligueta, l’equip es
va classificar últim amb derrotes molt
espectaculars, la qual cosa va provocar
bastants problemes dintre de l’equip.
Però gràcies al diàleg i al fet que es van
començar a guanyar partits en una lliga
més a la nostra mida (potser massa
fluixa i tot), l’equip va recuperar la il.lusió
i les ganes de treballar per divertir-se
jugant.
Encara que no ho semblés, el
fet d’haver jugat amb equips de tan gran
nivell de joc durant la primera fase, va
fer que els jugadors milloressin molt el
seu joc. Així, hem arribat al final de la
lliga situats al segon lloc de la
classificació, amb opció a guanyar la
lliga.
Aquest equip està format per
jugadors –menys tres–, a qui encara els
queda un any de mini i que seria
interessant treballar-los bé i
adequadament perquè arribin a ser
bons jugadors de bàsquet i, sobretot,
bones persones. D’aquesta manera vull
animar tothom perquè segueixin jugant
a bàsquet.
I, per últim, felicitar-los per aquest
any en el qual ens ho hem passat força
bé junts, encara que jo m’hagi enfadat
en moltes ocasions.
Laude Manzano

Mini femení A bàsquet
La valoració que podem fer
d’aquest equip enguany és molt positiva
per dues vessants. La primera a nivell
esportiu: la predisposició als
entrenaments, així com el treball i la
dedicació constant han fet que les joves
jugadores hagin progressat d’una
manera destacable, tot ampliant la
tècnica i començant a conèixer els
elements
tàctics
del
món
basquetbolístic. Per altra banda, els

excel.lents resultats obtinguts han estat
fruit de tota una temporada o, millor dit,
el premi de tot un cicle, ja que quasi
totes les components són de segon any.
Destacar la imbatibilitat en 12 partits
sense conèixer derrota. L’altra vessant
que m’agradaria destacar és el bon
clima que tant les jugadores com els
pares de les mateixes han creat al llarg
de tota la temporada. Agrair sincerament
la participació i suport que els pares han
mostrat en tot moment, i esperar que
aquestes avui «joves jugadores» arribin
a militar en un equip de gran nivell en el
futur. SORT!
M. Josep Moreno i Roigé

Mini femení B bàsquet
Podríem dir que la temporada ha
estat difícil per al mini femení B. Durant
la primera fase l’equip va estar en un
grup on els equips eren bastant bons
tècnicament, la majoria de jugadores
dels quals eren d’últim any.
En la segona fase, el grup estava
format per un equip amb un nivell tècnic
força semblant al nostre, on podríem dir
que la mala sort i, de vegades, la falta
de confiança en les jugadores ha estat
un fet determinant en aquesta fase.
Alguns partits s’han perdut per
diferències mínimes, contra equips
«teòricament» superiors.
Cal destacar que en aquesta
segona fase la millora del treball i actitud
en els entrenaments ha influït
directament en la millora del joc en els
partits, tot i no repercutir en la
classifcació final. També cal dir que a
totes o gairebé totes les noies de l’equip
encara els queda un any de categoria
mini, cosa que fa pensar que, si es
continua treballant bé, l’any vinent

podrà ser segurament un equip que
estigui a dalt de la classificació.
Per acabar, donar les gràcies a
totes les jugadores i pares que ens han
acompanyat durant tota la temporada.
Xavier Argemí

Aleví mixt handbol
No hi ha prou paraules per agrair
i valorar aquesta intensa temporada.
M’agradaria aprofitar aquest espai per
donar les gràcies per l’esforç de tots els
jugadors i pel suport rebut pels pares,
ja que si no fos per ells aquest equip ho
hauria tingut molt complicat.
El gran esperit competitiu que ha
caracteritzat aquest equip durant tota la
campanya només es pot atribuir a les
ganes d’aprendre i d’adquirir
coneixements d’handbol. Però,
sobretot, per l’afany de superació que
han demostrat al llarg de la temporada.
L’equip va començar competint
en una lliga d’un nivell molt igualat.
Després d’assolir la segona posició en
aquesta lliga, vam passar a una de
superior, de la qual hem acabat molt
satisfets, ja que encara que en alguns
partits l’equip no va estar al nivell que
mereix, durant tota la classificació es va
lluitar de valent i es va plantar cara a
equips de molta qualitat, deixant clar
que els podríem agafar en poc temps.
Així ho reflecteix la tornada dels partits
de primera volta, ja que vam treure molt
més profit de la segona volta.
Després d’aquest any tan
elèctric, només ens queda desitjar sort
a tots aquests esportistes i, sobretot, que
continuïn fent el que més els agrada:
aprendre handbol tot divertint-se.
Amador Criado i Carme Vila

T OYOTA
AUT OM ÒBI LS PU JADAS, S.A.
Passeig els Til·lers, 2-8
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Tels. 93 846 69 87 - 93 846 70 86 - Fax 93 849 06 56
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e sc ola m unic ipa l de t e nnis
L’Escola Municipal de Tennis ja ha complert sis
anys i hem fet moltes coses, totes elles amb la
intenció de complir amb el propòsit de
promocionar i donar a conèixer l’esport del tennis,
a més d’obrir la porta a fer-lo més popular. Creiem que ho
hem aconseguit, ara ens manca un pas més endavant, donar
a conèixer la cultura del tennis.
Tots els esports tenen els seus vincles amb la societat
i això determina una forma de practicar-los i de relacionar-se
entre els practicants. El tennis no ha estat mai fora d’una
etiqueta que el feia ser per a minories i selectiu, però ja fa
temps que no és així; ara està a l´abast de tothom i no ha de
perdre “les formes” per això. És interessant mantenir segons
quins detalls que l’han acompanyat sempre, l’elegància, el
fair-play, el “tu primer”, el respecte pel material i la instal.lació,
i d’aquest tema poques vegades es parla, del material.
Després d’acumular experiència dels científics, els
inventors, els jugadors i els fabricants, s’ha arribat a un nivell
que s’han de conèixer tots els aspectes que estan relacionats

amb la pràctica del tennis. Així, hem de tenir en compte molts
factors per practicar-lo sense risc per al físic i per al resultat
esportiu, a més del psicològic.
Encara trobem practicants que per la seva poca
dedicació no fan l’esforç d’“actualitzar-se”, canviant l’antiga
raqueta per una de característiques adients al seu joc. A més,
les sabatilles d’anar a córrer els diumenges no són les millors
per jugar a tennis, els mitjons acrílics tampoc ho són, encara
que siguin econòmics. La tècnica evoluciona any rera any i
encara que no modifica el joc, la tècnica ens fa rendibilitzar
l’esforç, reduint el cansament, evitant lesions, dominant millor
la pilota i podent fer la tàctica que hem pensat tants cops i no
ens surt.
En definitiva us estic recomanant que feu cultura del
tennis, aprendre les característiques de les diferents pistes,
raquetes, sabatilles, pilotes i, per què no, fins i tot, les del
contrari. Segur que jugareu millor.
Paco de Riba i Bouvier

bà sque t
Sènior masculí

(Club Esportiu)

Aquesta ha estat la primera
temporada de l’equip a la Primera
divisió estatal Copa Catalunya. I malgrat
que després de les dues últimes
temporades triomfals, en què es van
aconseguir
el
campionat
i
subcampionat de Catalunya, a més de
dos ascensos consecutius, hi havia un
cert temor a com respondríem tots
plegats en una categoria força més
complicada. La veritat és que l’equip ha
aconseguit l’objectiu inicial que no era
altre que la permanència directa.
És cert, però, que la temporada
no ha estat fàcil. El començament va
ser fluix i a l’equip li va costar adaptarse a la nova categoria. La primera volta
va acabar amb un balanç de 5 victòries
i 10 derrotes, i això feia pensar que es
patiria per poder evitar els play-off de
descens. Però l’equip, com ha fet altres
vegades, es va saber sobreposar a la
situació, va fer una bona segona volta i
va aconseguir finalment acabar en una
posició que donava la permanència
directa.
Esperem que després d’aquesta
primera temporada de contacte amb la
Primera divisió estatal, en el futur ens
puguem plantejar objectius més enllà.
Toni Jané

Sènior femení

(Club Esportiu)

Primera temporada a la Segona
estatal. Després de superar massa

problemes i contratemps, es va complir
el nostre objectiu de mantenir la
categoria.
Afrontar una temporada amb
poques jugadores, lesions i contra
equips molt ben dotats és complicat. Per
això cal felicitar tot l’equip per tot el que
hem aconseguit a base de lluita, i per
no haver caigut en el desànim. Malgrat
el poc número de jugadores que han
assistit als entrenaments, hi ha hagut
bona predisposició en tot moment.
Perfecta adaptació de les noves
incorporacions, sent vital la seva
participació en l’objectiu aconseguit.
Pepi, Pere i Puri

Júnior masculí

(Club Esportiu)

De l’equip júnior 2000-2001
podem destacar dos grans fets:
• El resultat esportiu: tot i que a
la segona volta de la lliga hem
aconseguit bons resultats, podem dir
que, a nivell esportiu, la temporada no
ha estat gaire exitosa.
• L’aspecte humà: cal destacar
que hem aconseguit crear un equip amb
molta voluntat i ganes de millorar a cada
entrenament. L’ambient entre tots els
components ha estat molt bo.
És per aquests motius que l’any
vinent podrem millorar els resultats
esportius i continuar mantenint l’equip
amb la mateixa il .lusió.
Josep Seguer

Cadet masculí
Magnífica temporada la del
cadet masculí de bàsquet en tots els
aspectes. Important progressió, tant en
el que es refereix a tècnica individual i
tàctica com en el nivell de compromís
adquirit amb l’equip, en especial per part
d’aquells jugadors que aquest any
s’inicien a jugar a bàsquet.
A més, s’ha aconseguit un alt
nivell en el joc d’equip, en part gràcies
a la unitat de tot el grup, que ha estat
fantàstica. Cal destacar la quarta posició
aconseguida en la fase regular per
davant d’equips com el Joventut de
Badalona.
Agrair, finalment, la gran
col .laboració dels pares durant tota la
temporada. Gràcies a tots per haver-me
fet gaudir tant del bàsquet amb aquest
equip durant tot l’any.
Chechebarucheche!!!!
Patxi Fernández

Cadet femení
Ha estat una temporada d’alts i
baixos provocada per la manca de
jugadores i baixes inesperades. Encara
que hem lluitat partit rere partit per
acabar en una bona posició, la fita
assolida no ha estat la desitjada per mi.
Només demano a les jugadores que si
realment estimen el bàsquet, ho
demostrin
entrenament
rere
entrenament, i partit rere partit, la
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propera
temporada,
millorant
individualment i com a equip. Gràcies
als pares pel seu suport i també els
esperem el proper any.
Maite Rubio

Infantil femení
L’infantil femení iniciava la
temporada amb el repte de combinar
jugadores de segon any amb jugadores

provinents de la categoria Mini (amb el
conseqüent canvi de pilota i alçada de
cistelles). Amb 13 jugadores, l’equip va
començar la fase prèvia amb bons
resultats, aconseguint quedar entre els
tres millors equips, en un emocionant
final de fase. La segona fase, en un grup
amb equips de gran nivell, el nostre
infantil ha aconseguit quedar a meitat
de la taula, essent un èxit a causa de la
qualitat dels rivals.
En l’aspecte esportiu hi ha hagut

una gran progressió en el global de les
jugadores, amb incursions d’algunes
d’elles en l'equip cadet. Han demostrat
ser un gran bloc, amb molt de
companyerisme i amistat.
No podríem acabar sense agrair
la col.laboració dels pares que ens han
acompanyat massivament en els
desplaçaments, i ens han animat fins al
punt de ser el nostre 14è jugador.
Jennifer Reixach i Guillem Estrada

ha ndbol
Sènior masculí

(Club Esportiu)

M’hi ha fet pensar un conte. Un
conte que una persona em va regalar
fa poc. Va d’uns ratolins i d’unes
personetes petites.
Recolza' m!,
t’ajudo!,
et
cobreixo!..., són algunes expressions
típiques de l’handbol. També ho podrien
ser d’alguna persona que al mig del
carrer necessita ajuda o en vol oferir.
Col.laboració, entre 2, entre 3, 4,
5 o 12; estratègies de grup, objectius
comuns,
disciplina
tàctica,
responsabilitats compartides..., són
idees de l’handbol. També ho són de
qualsevol col .lectiu de persones que
treballen juntes.
Divertir-se, conèixer gent,
viatjar..., són alguns dels al.licients de
l’handbol i també de molts nois i noies
en les seves hores de lleure i oci.
Públic i seguidors: s’apassionen,
critiquen, s’emocionen, animen..., és
una realitat de l’handbol. També ho és
la societat, que amb la seva actitud
condiciona la nostra existència.
I l’àrbitre, que en última instància
determina allò que és just o injust en el
camp d’handbol, com ho són totes i
cadascuna de les normes i lleis que
regulen el nostre comportament cívic.
L’handbol és un esport complet,
socialment completíssim. L’handbol és
un entrenament per a la vida!
L’handbol també té un resultat
que ajuda a mesurar èxits i fracassos,
però que sobretot ajuda a relativitzar les
coses: si es perd, cal saber perdre,
sabent que hi haurà probablement una
altra oportunitat; si es guanya, cal saber
guanyar, les alegries no són eternes i
cal redibilitzar-les. Qui no ha perdut o
ha guanyat alguna vegada en aquesta
vida?
Cal fer handbol! Pare, mare,

germans grans, avis i àvies, procureu
que el petit i la petita de casa faci
handbol: s’entrenarà per a la vida.
En el conte que em van regalar
alguns comencen guanyant i acaben
perdent i hi ha d'altres que de no tenir
res aconsegueixen el que volien. Diria
que aquests últims feien handbol.
Josep M. Junqueras i Miquel

Sènior femení A (Club Esportiu)
Després de l’èxit aconseguit la
temporada passada, aquest equip va
tenir un començament de temporada
molt prometedor, ja que miraculosament
van aperèixer tantes jugadores que es
va haver de crear un segon equip.
No va durar massa temps
aquesta alegria, ja que per una banda
per l’esforç de l’any passat i
principalment per molt mala sort
enguany, al mes de començar la lliga
ens vam adonar que aquesta
temporada seria molt llarga per les
lesions i les baixes per problemes
personals de tres jugadores.
Així doncs, l’equip, amb un esforç
molt gran tant a nivell físic com humà,
ha superat totes les traves que ens hem
anat trobant i a aquestes alçades de la
temporada s’ha pogut salvar la
categoria, i a manca d’un partit tenim la
possibilitat d’arribar a quarts de final de
la Lliga catalana.
De la participació en el Torneig
Internacional de Calella hem de
remarcar el segon lloc aconseguit amb
l’equip que es va formar a partir de
jugadores del B i de l'A.
Per a tots els que hem tingut la
sort d’estar amb aquestes jugadores,
tant la temporada passada com aquesta,
podem dir que el principal èxit sempre
ha estat en el fet que sempre ens hem

sentit un equip, un col .lectiu amb el
mateix objectiu, cosa que ens ha ajudat
a superar totes les dificultats i a gaudir
de tot allò que l’handbol ens ha volgut
donar.
Només ens cal donar les gràcies
a totes aquelles jugadores del sènior B
i del juvenil femení, que moltes vegades
doblant partits el cap de setmana,
sempre han estat disposades a jugar
amb nosaltres quan el primer equip ho
ha necessitat.
Per part meva agrair, com no, la
inestimable ajuda de dues persones
que sempre han estat fidels a l’equip,
venint a hores intempestives per a
l’entrenament o als desplaçaments
massa llargs. Aquestes dues persones
són el Dani Pérez i la Maite Rubio.
Només queda encoratjar
aquestes jugadores perquè continuïn
juntes per fer que aquest equip estigui
a l’alçada que sempre ha merescut. Fins
sempre!
Mar Sánchez
Maite Rubio i Dani Pérez

Sènior femení B (Club Esportiu)
Equip que va sorgir a l’últim
moment, ja que entre les jugadores
juvenils de l’any passat i les que van
venir a jugar després de molts anys
d’haver-ho deixat, n’hi havia suficients
com per fer un segon equip.
Al final es va inscriure l’equip a
2a Catalana alternant els entrenaments
amb el primer equip i elles soles.
Ha estat l’equip que més èxits
esportius, dins del club, ha aconseguit,
ja que es va classificar per a l’ascens a
1a Catalana. Les lesions tampoc les han
respectat i això ha fet que no
s’aconseguís pujar de categoria, tot i
que s’ha rendit a gran nivell.
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A l’èxit esportiu s’ha d’afegir
l’humà, ja que jugadores d'edats tan
diferents, gent que era el primer cop que
jugaven a handbol o les que feia 5 o 6
anys que ja no jugaven, han sabut fer
una pinya superant dificultats fins i tot
com la falta d’entrenador.
El club vol retre un especial
homenatge a aquesta gent perquè
continuïn amb nosaltres la temporada
vinent i ens obligui a buscar solucions
als bons resultats aconseguits.
Florencio Garran, Dani Pérez i Mar
Sánchez

Juvenil masculí (Club Esportiu)
Satisfacció és la paraula que
defineix aquesta temporada, satisfacció
per part nostra i per part dels jugadors.
Aquest ha estat un any en el que a part
de jugar a handbol, hem format un equip
i ho hem aconseguit a base d’il .lusió,
de ganes de disputar i el més important,
jugant al nostre esport, l’handbol.
El dia a dia ha unit el grup de
gent, tant a dins com a fora del terreny
de joc, gent que ha demostrat que amb
constància es pot aconseguir això i molt
més, com per exemple els bons resultats
reflectits a la classificació.
Per part nostra, només ens cal
agrair a tots els jugadors la seva
dedicació i compromís, i animar-los a
seguir practicant l’esport per molt de
temps.
Xavi Baena i Marta Guri

Juv. fem. - UHF Vallès Or.

(Club Esportiu)

L’equip juvenil femení de la UHF
Vallès ha aconseguit una bona
progressió al llarg de la temporada,
tenint en compte que les seves

Tallers

jugadores procedien d’equips diferents.
Després de l’adaptació del grup amb
gran èxit, les jugadores han reaccionat
amb esforç i dedicació, havent-se de
desplaçar per poder entrenar i lluitar per
un lloc dins l’equip a causa d’una
plantilla al complet, 17 jugadores.
El resultat s’ha vist reflectit en
quedar subcampiones de Catalunya i
havent-se classificat per a la “fase sector
d’Espanya”, on van realitzar un bon joc
i les jugadores van sortir molt contentes
de la gran experiència.
Per finalitzar la temporada, cal
esperar per disputar la Final de la Copa
Catalana.
David Pinto i Lluïsa Domènech

de superació que els més forts voldríem.
Com a qualsevol casa, alguns jugadors
s’han aclimatat abans, uns altres més
tard, i els menys no ho han pogut fer.
Els primers i els segons podran gaudir
l’any vinent d’una situació molt més
saludable on podran demostrar la seva
vàlua i esperit de forma estable. Els
tercers, com a tots, els demanem
disculpes, i els diem que si volen tornar
a divertir-se jugant a handbol tenen
totes les portes ben obertes, però
allunyant rancors, angúnies i orgulls
immutables que aixequen murs i no
deixen veure més enllà.
Gràcies per haver-nos acollit
com ho heu fet i us hem de dir que estem
aquí per al que vulgueu.

Cadet masculí

Florencio Garran i Dani Pérez

Com ha de ser de fort aquest
equip per poder suportar tot el que li ha
esdevingut? Per començar, jugadors
clau que marxen. El nivell se n’ha
ressentit, però no l’esperit de lluita, que
encara es va enfortir més. Entrenadors
nous que un cop encarrilen la
temporada han de deixar l’equip per
motius de feina. Va ser un cop dur,
sobretot per l’estima que els tenien, però
els jugadors es van sobreposar gràcies
a la seva capacitat d’adaptació.
Equivocació a l’hora de fitxar nous
entrenadors. Van haver de suportar un
estil d’entrenament que s’anava
degradant a passes gegants. Canvi
d’entrenadors i arribada de l’últim. I amb
aquest, l’estabilitat definitiva..., que ja
tocava, sobretot si pensem que ja érem
al mes de març.
Així doncs, aquest equip ha fet
un esforç encomiable per adaptar-se a
totes les noves situacions, i això se li ha
de valorar moltíssim perquè també
representa un aprenentatge i un afany

Infantil masculí

M ASTER

JOSEP TERRICABRAS, S.L.
PLANXISTERIA DE COTXES

Ctra. de Ribes, 90
08520 Les Franqueses

Tel. 93 846 72 20
Fax 93 846 70 95

Aquesta temporada ha estat molt
complicada. Ens hem trobat amb un
grup nou de jugadors que han assolit
plenament els objectius de la
temporada: la iniciació de l’handbol,
sense deixar de banda la convivència
dins d’un grup humà, respectant els
companys i rivals a la vegada, i creant
un clima de treball i esforç de superació
diària.
Pel que fa als nostres resultats
esportius, no es poden qualificar de
brillants, però tot i això ens agradaria
destacar que amb la gran lluita i entrega
abans mencionada han fet que la
temporada sigui molt més amena. El
millor record que possiblement els nens
s’emportin d’aquesta temporada serà
inevitablement Calella, on van poder
gaudir d’una experiència única per a
molts, de convivència en l’handbol amb
la resta d’equips del Patronat Municipal
d’Esports i del CELF.

TALLERS MASTER
JOSEP MAS, S.L.
Electronic Climate Control
Auto Air Conditioners

auto air conditioners

Instal.lació, reparació i reciclatge
d'aire condicionat i climatitzat
Ctra. de Ribes, 90 bis
08520 Les Franqueses
e-mail: info@josepmas.com

Tel. 93 849 29 55*
Fax 93 849 25 65
www.josepmas.com
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Així doncs, només ens queda destacar el suport de
tothom implicat en l’atmosfera de l’equip, ja siguin pares,
jugadors... Gràcies per la vostra implicació.
Per últim desitjar-vos unes bones vacances i dir-vos

que agafeu forces per al setembre per així poder començar
una nova temporada plena d’il.lusió i nous objectius.
Esteban Antequera i Jordi Jiménez

bà dm int on
Enguany, la secció de bàdminton s’ha caracteritzat
per la seva tasca de formació i consagració de
jugadors. Així doncs, tot i iniciar-se la temporada
amb un grup reduït, s’acaba amb un grup força
complert amb diferents nivells, cosa que fa pensar que aquesta
secció té cobertes les espatlles de cara a l’any vinent. Pel que
fa al nostre grup, trobem que els seus jugadors han estat
força constants i lluitadors. Destacarem, també, jugadores ja
habituades a competir com Susana Lira i Montserrat Rico,
que han realitzat uns bons resultats guanyant diferents
rànquings en la modalitat de dobles categoria B. També cal
destacar la iniciació en aquest esport d’altres jugadors com
Xavier Martínez, Daniel Collado, Eloy, Víctor i Jose, amb
resultats més que acceptables. Per últim, m’agradaria donar
ànims als jugadors per tal que la propera temporada continuïn
amb nosaltres i gaudeixin del millor del món del bàdminton.
Fins a la propera temporada i bones vacances!
Paco Barranco

ac t ivit at s de l l eur e
Gim nà st ic a de m a nt e nim e nt pe r a a dult s
Una temporada més el PME ha ofertat el programa de
manteniment físic per a adults. Enguany, el grup que hem
tingut es podria qualificar de treballador i, a la vegada, de
molt alegre.
El curs va començar amb una presència molt elevada,
tant que fins i tot ens faltava material per treballar les
abdominals...! Però bromes a part, després de les vacances
de Nadal hem mantingut un bon grup molt treballador,
competitiu, però a la vegada es podia gaudir d’un ambient
força familiar entre tots els seus components. És per això que

amb aquestes quatre ratlles vull agrair aquest compromís.
Sense res més a dir-vos, us desitjo unes bones
vacances. De tant en tant, però, recordeu de fer tres voltes en
cada sentit «a trote» o bé fer entre 15 i 20 abdominals. Ja, ja,
ja!!! Ens veiem al setembre per iniciar una nova temporada
plena d’il.lusió. Per últim, donar les gràcies a Paco Barranco
en les seves tasques de suport al grup quan les circumstàncies
ho feien necessari.
Esteban Antequera
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Ac t ivit a t físic a pe r a la ge nt gra n
Si encara no saps què pots fer per sortir de casa, trobar
amics i, sobretot, fer salut, ja pots llegir atentament aquest
article, perquè et pot ser d’allò més interessant.
Si tens la sort de tenir molts anys no necessites res
més per venir a fer activitat física amb nosaltres.
Aquest any, un total de 65 persones han format part
d’aquest grup que cada curs va creixent de forma espectacular.
Cal dir que enguany ha estat un any força dinàmic. A
banda de les propostes pròpies de cada dia, el grup ha
participat en una engrescadora activitat: «Caminem cap als
cent». Una activitat que consisteix en un conjunt de caminades
a la natura. També aquest curs hem anat d’excursió a l’Espluga
de Francolí i al Monestir de Poblet, i per primera vegada el
grup ha participat en una jornada de promoció de tir amb arc.
Ara, un cop finalitzat el curs, només em resta desitjar a
tots els meus alumnes que passin un bon estiu, que descansin
i carreguin piles per començar el proper curs amb la mateixa
il.lusió amb la que hem acabat el present. Un fort petó i una
abraçada de la vostra monitora.

Grup A d'Activitat física per a la gent gran

Rosa M. Hernández

GAS-OIL C
CALEFACCIÓ I INDUSTRIAL
BONA QUALITAT I PREU

Grup B d'Activitat física per a la gent gran
X Torne ig fut bol sa la
DISTRIBUÏDOR COMERCIAL

Ctra. Nova, 37
Tels. (93) 871 46 31 - 849 57 50
Fax (93) 871 78 07
08530 LA GARRIGA

SERVEI A DOMICILI

Ja són deu els anys que el Patronat Municipal d’Esports
organitza el Torneig de Lleure de Futbol Sala.
Aquesta temporada han estat 14 els equips participants,
que han jugat una lliga a doble volta. Els partits s’han disputat
a la pista central del Pavelló Municipal d’Esports, de dilluns a
divendres entres les 11 i les 12 de la nit.
Els equips que han format part d’aquesta edició són:
Curvados Granollers, Kan Chuky, FS Los Cazadores, Drunk
Boys, Grúas F. Hurtado, FS Bosch, FS Vilanovins, Els Cunyats,
AVV Bellavista, CCR Andalucía Canovelles, ACC, Rústic Nord,
Espíritu Guerrero i FS Tata Els Caçadors.
Aquesta activitat va destinada a equips de futbol sala,
grups d’amics, empreses, penyes, etc., que volen practicar el
futbol sala en el seu temps lliure d’una manera controlada,
continuada i competitiva.
Rosa M. Hernández

R

15

BU T LLET Í I N FORM AT I U DEL
PAT RON AT M U N I CI PAL D'ESPORT S

ec ul l ac t i vi t at s c ur s 00/ 01

ac t ivit at s de l l eur e
Ta i-t x i, c urs 2 0 0 0 -2 0 0 1
El tai-txi és un art xinès mil.lenari,
una manera de mantenir el nostre cos sa i
ple de vitalitat.
Durant la pràctica ens estem fent
medicina xinesa, escoltant el nostre cos,
comprenent i actuant sobre ell amb una
pràctica suau i profunda.
Aquesta bona manera de fer, ho
han demostrat aquest any els alumnes del
primer grup que van començar a l’octubre
del 2000, en el que hi havien els que
tenien l’experiència de l’any anterior,
juntament amb els que s’han incorporat a
un segon grup que va començar el passat
mes d’abril d’enguany. Tots ells acabaran
el curs al mes de juny.
El balanç del curs és molt positiu,
cada alumne mitjançant la pràctica ha
aconseguit que el tai-txi arribi allà on el
seu cos ho necessitava. Tal i com ells han
comentat:
- Han millorat els dolors d’esquena,
de cap, de cervicals, problemes digestius,
han augmentat la flexibilitat i força muscular, la concentració i
relax mental, i la capacitat respiratòria.
En resum, han aconseguit aprendre una forma de
contrarestar el ritme tan accelerat que portem a diari, i de
millorar la seva salut i qualitat de vida.

El tai-txi ens ensenya a aprendre i entendre’t a tu mateix,
i així, a entendre i aprendre dels altres. Aquest ha estat, per a
mi, el regal que he rebut d’aquest curs 2000-2001.
Felicitats a tots!
Presen, professora de T
ai Txi
Tai

I oga , c urs 2 0 0 0 -2 0 0 1
"L’esperit de Viniyoga consisteix a començar des d’on
cadascú es troba. Donat que cadascú és diferent i canvia en
qualsevol moment, no es pot donar un punt de partida comú,
ni serviran de res les respostes prefabricades. És necessari
veure la situació actual i posar en qüestió allò que ja és admès
per costum". TKV Desikachar.
Aquesta idea és la que durant el curs hem intentat
conèixer i experimentar les persones que hem format un grup
cada dimarts.
La pràctica de postures de ioga lligades a la respiració

DECORACIÓN EN PINTURA - PINTURAS INDUSTRIALES
ESTUCADOS - APLICACIONES - BARNIZADOS - LACADOS

Plaza España, 2 -3. 2º 2ª
08521 BELLAVISTA - Les Franqueses

Tel. Oficina 93 849 00 37
Móvil 609 43 27 42

és un mitjà que ens ajuda i té efectes positius per a qui les
practica.
A les classes en grup triem una sèrie de postures
comunes que s’adapten a cada practicant per aconseguir un
benestar tant del cos com de la ment.
No obstant, el que és fonamental és que cadascú trobi
la manera de practicar, la seva orientació, anar descobrint el
que està fent.
Josep Murtra
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X V I Dia da de l'Esport
El 10 de juny de 2000, el Patronat Municipal d’Esports
de les Franqueses del Vallès va organitzar la XVI Diada de
l’Esport dins de la Zona Esportiva Municipal. Aquest acte, que
serveix com a cloenda de les activitats de l’Escola Esportiva
Municipal va ajuntar uns 800 participants entre els equips de
casa i els visitants. Les categories que van participar van ser
des de psicomotricitat fins a sènior masculí i femení.
La jornada va començar a les 9 del matí i va finalitzar a
les 9 del vespre amb l’entrega de premis, a la que van assistir
l’alcalde de les Franqueses, Francesc Torné, el regidor
d’Esports, Josep M. Dia, el regidor de Cultura, Ramon Coma,
la regidora de Benestar Social i Joventut, Rosa Colomé, i el
vicepresident del PME, Francesc Colomé.
En total es van fer 23 partits de bàsquet i handbol, a
més de les competicions de bàdminton, tennis, i les activitats
de psicomotricitat i del grup prebenjamí. Tots els equips van
convidar un equip visitant per fer el seu partit, fet que fa que
en aquesta jornada tinguem una representació molt àmplia
de municipis de la comarca. Tots els participants van rebre
obsequis i trofeus per al 1r i 2n classificat.
Aquest és l’acte amb més tradició de les activitats que
organitza el Patronat, fet que fa que els nens i nenes que
practiquen esport amb nosaltres l’esperin amb molta il.lusió.
Esteban Antequera

V N it de l'Esport

Cadet femení: REBECA GARCÍA - Club Judo Bellavista; Juvenil masculí: JOSÉ L. BLASCO - CF Les Franqueses; Juvenil femení: ÍNGRID ARELLANOL - CE Les Franqueses - HB;
Sènior masculí: JESÚS CAMACHO - CF Bellavista-Milan;
Sènior femení: MARTA SALA - CE Les Franqueses - BQ.
La relació de premis a les gestes esportives col.lectives
és la següent: Sènior femení bàsquet CE Les Franqueses:
ascens 2a Divisió estatal; Sènior masculí bàsquet CE Les
Franqueses: ascens 2a Divisió estatal; Sènior femení handbol
CE Les Franqueses: sotscampió 2a Estatal i participació Sector d'ascens a 1a Estatal; Amateur CF Bellavista-Milan:
ascens a 2a Territorial; Amateur CF Les Franqueses: ascens
a 2a Territorial; CF Joventut Llerona: campió comarcal; AE
Ramassà: 25è aniversari; CF Les Franqueses: 50è
aniversari; Club Petanca Bellavista: ascens a la 4a categoria;
Infantil CF Bellavista-Milan: ascens a 1a Divisió infantil.
L'acte va comptar amb la presència de les següents
autoritats: Francesc Torné, alcalde, Josep M. Dia, regidor
d’Esports, Francesc Ricart i Pi de la Serra, Secretaria General
de l’Esport, Francesc Colomé, vicepresident del PME i regidor d'Hisenda i Règim Interior, Ramon Coma, vocal del
Consell d’Administració del PME i regidor de Cultura, i els
regidors José Ramírez, Martí Rosàs i Rosa Colomé, i el jugador del primer equip del BM Granollers Marc Amargant.
Les entitats que van participar a la cinquena edició de
la Nit de l'Esport de les Franqueses són les següents: AE
Ramassà, CF Bellavista-Milán, CF Les Franqueses, CE
Llerona, CF Joventut Llerona, CE Les Franqueses, Club Judo
Bellavista, Club Petanca Bellavista, Club Petanca Corró
d’Amunt, Club Tir amb Arc Les Franqueses, CF Peña Los
Amigos, Societat Pescadors Les Franqueses, Club Tennis Les
Franqueses, Club Natació Granollers (sincronitzada), BM La
Roca, Unió Esportiva Mataró Bàsquet, Joventut Collie Mataró,
Societat Pescadors Granollers, Club Shing-kai Cornellà, BM
Granollers i CH Canovelles.
Josep Campaña

V Torne ig d'Est iu de fut bol sa la

El 16 de juny de 2000, a partir de les 21.30 h, es va
celebrar la V Nit de l’Esport de les Franqueses, activitat que
serveix donar un reconeixement públic als millors esportistes
del municipi. Aquest acte, que va constar d’un sopar i el
lliurament de guardons als premiats, el va organitzar el
Patronat Municipal d’Esports i es va fer al restaurant Can
Pagès Vell de l’Ametlla del Vallès. En aquesta edició es va
comptar amb un total de 470 assistents.
La relació dels millors esportistes de les Franqueses
premiats és la següent: Benjamí masculí: SANTI
SERRATACÓ - PME Les Franqueses - BQ; Benjamí femení:
ALBA GARCÍA - PME Les Franqueses - HB; Aleví masculí:
RAMON ESPARGARÓ - CE Llerona; Aleví femení: LAURA
FERNÁNDEZ - Club Natació Granollers; Infantil masculí:
RAÜL GALO - Club Tir amb Arc Les Franqueses; Infantil
femení: MAIXA SOLÀ - PME Les Franqueses - Handbol; Cadet
masculí: JORDI RECHE - Societat Pescadors Granollers;

Durant el mes de juliol de 2000 va tenir lloc la V edició
del Torneig d’Estiu de Futbol Sala que, com cada temporada,
organitza el Patronat Municipal d’Esports. En aquesta edició
van participar 19 equips: Curvados Granollers, FS Sanper,
Hersa y GRZ, Bar Bolitxe, Rústic Nord, FS Mireia, Petit Suisse,
Seadi S.A., Virgili Cádiz, Submarins IV, Autoescuela Eduardo, Automòbils Pujadas, Espíritu Guerrero, Frankfurt 2002,
Aluminis Gibert, Bar La Oca, Llista Negra, Kan Chuky i Barnizados y Lacados Serrano.
Els equips participants es van distribuir en dos grups i
van jugar una lliga a una volta on es classificaven els quatre
primers de cada grup, que posteriorment es creuaven en
eliminatòries. La classificació dels equips finalistes va ser la
següent: 1. Hersa y GRZ; 2. Bar Bolitxe; 3. Virgili Cádiz; 4.
Autoescuela Eduardo.
Es van atorgar premis en metàl.lic als quatre primers
classificats, i trofeus per a tots els participants. Cal destacar la
bona acceptació i la gran competitivitat que envolta aquest
torneig que, per les seves característiques, ha esdevingut un
dels més importants en aquestes dates estiuenques.
Rosa M. Hernández

R

18

BU T LLET Í I N FORM AT I U DEL
PAT RON AT M U N I CI PAL D'ESPORT S

ec ul l ac t i vi t at s c ur s 00/ 01

ac t ivit at s punt ual s
X I V Cursa de Fons de Be llavist a
El 2 de juliol de 2000 va tenir lloc la XIV Cursa de Fons
de Bellavista amb sortida des de la plaça Major de Bellavista.
La cursa, que va començar a les 9 del matí amb dues variants
–una de 1.300 m. (nascuts després del 1987) i una altra de
10.000 m. (nascuts a partir del 82)–, va comptar amb la
col.laboració del Patronat Municipal d’Esports.
Es van donar obsequis als 500 participants, així com
trofeus als tres primers classificats de cada categoria. A més,
es va fer sorteig de material esportiu. S’ha de dir que aquesta
cursa, que cada cop està més que consolidada en el calendari
de curses de fons, ha assolit un gran nivell de participació.
Cal destacar el gran esforç organitzatiu que realitza el Club
Fondistes Bellavista amb la col.laboració de l'AVV Bellavista
Mar Sánchez

K id Cup de ‘m ount a in bike ’
El 9 de juliol de 2000 va tenir lloc la Kid Cup de mountain
bike, que organitza el Club Ciclista de Corró d’Amunt amb la
col .laboració del Patronat Municipal d’Esports de les
Franqueses i la Federació Catalana de Ciclisme.
La cursa, amb sortida des de la Zona Esportiva de
Corró d’Amunt, va començar a les 9 del matí (cursa de federats)
i a les 10 va tenir lloc la cursa popular. Van assistir un total de
50 corredors (20 populars i 30 federats), que van fer un
recorregut de 4 km i 300 m. La classificació final va ser la
següent: Cursa popular: 1. Eduard Oliveras (Club Ciclista
Corró d’Amunt); 2. Jordi Forns; 3. Pere Clapés.
Com a valoració de l’activitat s’ha de dir que és la primera vegada que es fa una prova d’aquestes característiques
i per l’èxit que ha obtingut s’espera que tingui una continuïtat.
Destacar el gran esforç organitzatiu realitzat pel Club
Ciclista Corró d'Amunt.
Mar Sánchez

X Torne ig de le s 1 2 hore s de
bà sque t de La Pe re st roik a
El 9 de juliol de 2000 va tenir lloc el X Torneig de 12
hores de bàsquet de la Perestroika, que es va celebrar al
Pavelló Poliesportiu Municipal de les Franqueses. Aquesta
activitat, organitzada per la AE La Perestroika amb la
col .laboració del Patronat Municipal d’Esports, va comptar
amb la participació de 8 equips de la comarca. El torneig, que
va començar a les 8.30 del matí, va comptar amb molts visitants.
La classificació final va ser la següent: 1. Falty Towers; 2. Km@kus; 3. Basket Warry.
A l’acte d’entrega de trofeus, que va tenir lloc a les
20.15 h, va assistir el regidor d’Esports, Josep M. Dia. Després,
es va oferir un piscolabis per a tots els participants per tal de
celebrar el desè aniversari d’aquest torneig. Dir també que
un any més tots els jugadors van poder accedir gratuïtament
a la Piscina Municipal de les Franqueses.
Mar Sánchez

Lím it 2 4 hore s de ‘m ount a in bike ’
Els dies 22 i 23 de juliol de 2000 es va celebrar la
setena edició de la cursa Límit 24 hores de mountain bike ,
que organitza el RIP Club Esportiu amb la col.laboració del
Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses. Aquesta
activitat, que es va disputar a Marata, va comptar amb 82
corredors i 31 bicicletes, que es van agrupar de la següent
manera: 17 equips de 4 corredors i 14 equips individuals.
Durant el transcurs de la prova van assistir com a públic
un total de 1.200 persones. Aquesta prova, que es caracteritza
per la resistència que els corredors han de demostrar, va tenir
només un total de 7 abandonaments en individuals i 2 en
equips, que van ser tant per problemes físics com pels
(passa a la pàgina 23)
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(ve de la pàgina 18)
mecànics.
La classificació final va ser la següent:
1. Daniel Álvarez.
2. Cheerios (Rubén Ruiz).
3. Manolo Cortés.
Donat l’èxit de participació i públic, i el fet que és una
prova molt consolidada tenint en compte les seves
característiques tan particulars, s’espera que la propera edició
mantingui el nivell fins ara obtingut.
Mar Sánchez

Torne ig pre lim ina r de l
I I Tr ofe u de Fut bol Se rgi Ba rjua n
El 15 de setembre de 2000 va tenir lloc el Torneig preliminar del II Trofeu Sergi Barjuan, organitzat pel Patronat
Municipal d’Esports al Camp de Futbol Municipal de les
Franqueses.
Aquesta activitat, que va començar l’any passat, ha
canviat enguany de format. Així doncs, s’ha passat a fer un
torneig preliminar coincidint amb els actes de la Festa Major
de Corró d’Avall.
Els resultats d’aquest torneig preliminar van ser els
següents: CF Les Franqueses–CE Llerona, 0 - 2; CF
Bellavista-Milán–CE Les Franqueses, 2 - 1; CE Llerona–CF
Bellavista-Milán, 1 - 0.
Es va fer entrega d’una copa al primer classificat, l’equip
del CE Llerona, i material esportiu cedit per Sergi Barjuan per
un valor de 400.000 pessetes (pilotes de futbol), que es va
repartir entre les tres entitats participants. L’equip vencedor,
el CE Llerona, va guanyar també el dret a disputar el II Trofeu
Sergi Barjuan el 12 d’octubre de 2000 en front del CE Sabadell.
Josep Campaña
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1 r Torne ig 3 x 3 de bà sque t de la
Fe st a M a jor de Corró d'Ava ll'0 0
El 16 de setembre de 2000 va tenir lloc el 1r Torneig de
3 x 3 de Bàsquet a l’antiga zona dels militars, formant part de
dues activitats més emmarcades dins de la Festa Major de
Corró d’Avall’00. Aquesta activitat la va organitzar el Patronat
Municipal d’Esports amb la col.laboració de l’Àrea de Cultura
i Educació de l’Ajuntament.
L’acte va comptar amb 24 participants, que van disputar
partits des de les 10.15 h fins a les 13 h. La classificació final
va ser la següent: 1. Vermell; 2. Els Penjats; 3. Els «Sense
Nom».
Cal destacar que aquesta activitat és la primera vegada
que s’inclou dins de la Festa Major de Corró d’Avall’00 i es
pot dir que va tenir molt d’èxit, tot i que per a la propera edició
seria convenient traslladar-la a la Zona Esportiva Municipal
per tal de donar-li un salt de qualitat i de participació.
Esteban Antequera

Torne ig de pe t a nc a de la Fe st a
M a jor de Corró d'Ava ll'0 0
El 16 de setembre de 2000 va tenir lloc el Torneig de
Petanca emmarcat dins de la Festa Major de Corró d’Avall.
Aquesta activitat, organitzada pel Club Petanca Bellavista, va
comptar amb la subvenció del Patronat Municipal d’Esports i
amb la col .laboració de l’Àrea de Cultura i Educació de
l’Ajuntament.
A partir de les 17 h es va fer una competició oberta
(dones i homes) a les Pistes Municipals de Petanca de
Bellavista fins a les 20 h. El primer classificat va ser l’equip A
i el segon, l’equip B del CP Bellavista.
Per finalitzar l’activitat es va obsequiar a tots els
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participants amb una botifarrada tot continuant amb l’ambient
de Festa Major. La cloenda va comptar amb la presència de
l’alcalde, Francesc Torné, que fins i tot va disputar una partida
amb alguns dels assitents.
Esteban Antequera

La competició es va desenvolupar dintre d’un clima de
molta esportivitat entre els jugadors, amb la voluntat de
continuar amb l’ambient de festa que caracteritza els actes de
la Festa Major. L'acte de cloenda va comptar amb la presència
del regidor d'Esport, Josep M. Dia.
Rosa M. Hernández

Torne ig de t e nnis de la
Fe st a M a jor de Corró d'Ava ll'0 0
Emmarcat dins de les activitats programades per la
Festa Major de Corró d'Avall, el Patronat Municipal d’Esports
va organitzar, amb la col .laboració de l’Àrea de Cultura i
Educació de l’Ajuntament, el Torneig de Tennis de Festa Major.
El dissabte 16 de setembre de 2000, des de les 15 h i
fins a les 20.30 h es van anar celebrant partits cadascun en
classe oberta, amb un total de 20 participants a les Pistes de
Tennis Municipals. Cal remarcar que en aquest torneig, que
s’organitza com a complement de la Festa Major, es premia la
participació, això fa que s’aconsegueixi un bon ambient de
competició. L'acte de cloenda va comptar amb la presència
del regidor d'Esport, Josep M. Dia.
Rosa M. Hernández

Torne ig de fut bol sa la de la Fe st a
M a jor de Corró d'Ava ll'0 0
El 16 de setembre de 2000, dins del marc de la Festa
Major de Corró d’Avall, va tenir lloc en la seva quarta edició
consecutiva, el Torneig de Futbol Sala de Festa Major
organitzat pel Patronat Municipal d’Esports amb la
col.laboració de l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament.
L’activitat va començar a les 5 de la tarda al Pavelló
Poliesportiu Municipal disputant-se quatre partits de 30 minuts
entre quatre equips del municipi que van participar al Torneig
d’Hivern de Futbol Sala. Al final, la classificació va quedar de
la següent manera: 1r AVV Bellavista; 2n FS Bar Caçadors; 3r
Bar Plaça Catalunya; 4t A.C.C.

Pa rt it de fut bol de ve t e ra ns de la
Fe st a M a jor de Corró d'Ava ll'0 0
El 16 de setembre de 2000 va tenir lloc el partit de
futbol de veterans entre els equips del CF Bellavista-Milan i el
CF Les Franqueses, emmarcat dins de la Festa Major de Corró
d’Avall. Aquesta activitat va ser organitzada pel Patronat
Municipal d’Esports amb la col.laboració del CF Bellavista
Milan i del CF Les Franqueses.
El partit va començar a les 18 h i va comptar amb antics
jugadors d’ambdós clubs, entre els quals hi havia l’alcalde,
Francesc Torné, el regidor d’Esports, Josep M. Dia, i el
vicepresident del PME, Francesc Colomé.
Al finalitzar l’activitat es va oferir a tots els participants
un refrigeri per recuperar les forces.
Esteban Antequera

Pa rt it int e rna c iona l e nt re e l K H -7
BM Gra nolle rs i e l U S Cre t e il fra nc è s
L’1 d’octubre de 2000 va tenir lloc el partit amistòs
internacional entre l’equip del KH-7 BM Granollers i el US
Creteil de París, al Pavelló Poliesportiu Municipal de les
Franqueses.
Aquest partit formava part de la preparació del KH-7
BM Granollers per a la temporada d’enguany, que aquesta
vegada ha inclòs partits a diferents poblacions de la comarca.
El Patronat va aprofitar aquesta ocasió per poder oferir
un partit amb equips de primera línia, fet que ajuda a promocionar aquest esport en el nostre municipi.
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A l’activitat va assistir força públic, que va poder gaudir
d’aquest partit, tot i que els Jocs Olímpics de Sydney van
impedir que les principals figures de cada equip poguessin
jugar.
Dani Pérez

I Rà nquing de Bà dm int on
de le s Fr a nque se s
El 8 d’octubre de 2000, de 9 del matí a 9 del vespre va
tenir lloc al Pavelló el I Rànquing de Bàdminton de les
Franqueses, organitzat pel Patronat Municipal d’Esports i la
Federació Catalana de Bàdmitnon. L’activitat va comptar amb
140 jugadors que van disputar un total de 150 partits entre les
9 categories que entraven a competició. Aquest acte és la
segona vegada que es fa a les Franqueses, fet que aprofita el
Patronat per tal de donar una empenta a aquest esport.
Esteban Antequera

I I Tr ofe u de Fut bol Se rgi Ba rjua n
El CE Sabadell va guanyar el 12 d'octubre de 2000 el
II Trofeu de Futbol Sergi Barjuan, en imposar-se al CE Llerona
per 3 gols a 1. El Llerona es va guanyar el dret a disputar-li
aquest trofeu a l'equip convidat, el Sabadell, després d'haver
derrotat el CF Les Franqueses i el CF Bellavista-Milan al torneig
preliminar que va organitzar el Patronat Municipal d'Esports
el 15 de setembre, coincidint amb els actes de la Festa Major
de Corró d'Avall.
Abans del partit entre el CE Sabadell i el CE Llerona,
el mateix dia 12 d'octubre es va jugar la final del Torneig de
Futbol de Lleure que van disputar sis equips del municipi: el
CF At. Bellavista, el CF Peña Los Amigos, la SPD Amigos de
la Caña, l'AE Ramassà, el CF Joventut Llerona i el CE Corró
d'Avall. Així doncs, la final la van jugar l'AE Ramassà i el CF
Joventut Llerona, amb victòria del primer equip per 2 gols a 1.
D'altra banda, el jugador del FC Barcelona Sergi Barjuan, va
obsequiar amb una samarreta seva al màxim golejador del
torneig (el jugador del CE Llerona, Francisco Javier Sorroche)
i amb uns guants del porter del FC Barcelona Arnau al porter
menys golejat (el del CE Llerona, Iu Cors).
A l'acte hi van assistir l'alcalde de les Franqueses,
Francesc Torné, el regidor d'Esports, Josep M. Dia, el jugador
del FC Barcelona i fill de les Franqueses, Sergi Barjuan, el
pare d'en Sergi, Joan Barjuan, i el vicepresident del PME,
Francesc Colomé.
Mar Sánchez

Troba de s e sport ive s e sc ola rs e n
c a t e goria pre be nja m í m ix t
El programa de trobades escolars del grup prebenjamí
mixt té com a objectiu introduir al món de la competició aquest
grup que ve dos cops per setmana al pavelló per fer
poliesportiu. A més a més es busca donar l’oportunitat
d’enfrontar-se a diferents escoles dels voltants i així conèixer
la seva forma d’organització.
Enguany, tot i que en el moment de tancar l’edició
d’aquesta revista no han finalitzat les trobades, les que s’han
fet fins ara són les següents: 28/10/00 Trobada interna de
futbol i hoquei; 18/11/00 Trobada interna d’iniciació a
l’atletisme; 03/02/01 Trobada Patronat Municipal d’Esports–
Escola Pia Granollers; 24/03/01 Trobada Patronat Municipal
d’Esports–Escola Cervetó; 28/04/01 Trobada interna de
patinets.
S’ha de dir que després de cada trobada, ja fos interna
o amb altres entitats, sempre s’ha convidat els assistents a un
refrigeri per tal de remarcar el caràcter festiu de la jornada.
Normalment aquestes trobades es caracteritzen pel
bon funcionament de les mateixes, gràcies en gran part a la
col.laboració de molts monitors, que sempre estan disposats
a dedicar temps seu per a aquestes activitats.
Cal remarcar també que les trobades que s’han fet
amb l’Escola Pia i l’Escola Cervetó sempre han comptat amb
una gran participació obtenint un gran èxit esportiu i
organitzatiu.
Esteban Antequera

Ac t e de c ol·loc a c ió de la prim e ra
pe dra de la pisc ina c obe rt a
El 18 de novembre de 2000 es va celebrar l’acte
simbòlic de col.locació de la 1a pedra de la piscina coberta de
les Franqueses a la Zona Esportiva Municipal, amb
l’assistència d’unes 150 persones. El nou edifici, que estarà
destinat a la piscina coberta, inclourà també espais destinats
a altres serveis, i reordenarà els accessos i diferents usos tant
de la pròpia piscina com del Pavelló Poliesportiu Municipal,
piscines d’estiu i pistes de tennis municipals, en el que serà el
futur complex esportiu municipal. Les dades generals de l’obra
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són les següents:
• Empresa constructora: CONTRATAS Y OBRAS S.A.
• Pressupost adjudicat: 436.549.717 PTA.
• Superfície total de construcció: 3.652 m2 (aproximat),
sense comptar els accessos per a subministraments i serveis.
En l’acte, l’arquitecte Jordi Parcerisas va explicar el
projecte del nou edifici. A continuació, es va procedir a l'acte
simbòlic de col .locació de la primera pedra, per passar després
al parlament de les autoritats i finalitzar amb un piscolabis
que el PME va oferir a tots els assistents. L'acte va estar presidit
per Jordi Vilajoana, conseller de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, Francesc Torné, alcalde de les Franqueses, Albert
Batlle, diputat president de l’Àrea d’Esports de la Diputació
de Barcelona, i Josep M. Dia, regidor d’Esports.
Josep Campaña

J orna da de prom oc ió de bà dm int on
El 16 de desembre de 2000 va tenir lloc al Pavelló
Poliesportiu Municipal la Jornada de Promoció de Bàdminton,
que cada temporada organitza el PME. Aquestes jornades de
promoció tenen l’objectiu de donar a conèixer als nens del
municipi els esports que, tot i que poden practicar-los durant
l’any, tenen poc número de participants. A més, doncs,
s’organitza per augmentar el número de practicants.
En aquest cas, la jornada va començar a les 9 del matí.

··
·
··
·

amb una explicació de la història d’aquest esport i les regles
bàsiques. Una vegada fet això es van explicar els principals
cops d'aquest esport per finalitzar amb una competició individual. Cal destacar la presència de Paco Barranco, tècnic especialista que imparteix les classes de bàdminton del Patronat.
A l’activitat van assistir nens de les tres escoles de
primària del municipi i de l’escola IES Lauro de secundària.
Mar Sánchez

1 7 è Trofe u Provinc ia l de T ir a m b Arc
i 1 r Trofe u V ila de le s Fra nque se s
El 17 de desembre de 2000 va tenir lloc al Pavelló
Poliesportiu Municipal de les Franqueses del Vallès el 17è
Trofeu Provincial de Tir amb Arc i el 1r Trofeu Vila de les
Franqueses, organitzat pel Club de Tir amb Arc de les
Franqueses, amb la col.laboració del Patronat Municipal
d’Esports d'aquest municipi i la Federació Catalana de Tir
amb Arc.
L
a
competició,
que
va
començar a
les 9 del matí i
es va allargar
fins a les 2 del
migdia
va
incloure les
modalitats i
categories
següents:
instintiu,
olímpic
i
mecànic en les
categories
aleví, infantil,
júnior i sènior
(masculí
i
femení),
i
veterans.
Esteban
Antequera
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Esquia da de N a da l'0 0
Del 27 al 30 de desembre de 2000, el PME va
organitzar, com cada any per aquesta època, l'esquiada de
Nadal, sempre dintre de les activitats de promoció d’esports
d’hivern que es programen cada temporada. Hi van participar
18 esquiadors, que van visitar les estacions de PortéPuymorens i de Puigmal. Tots els participants van poder
gaudir de dues hores diàries de classe amb monitor per als
diferents nivells. Com a fet remarcable d'aquesta esquiada,
la majoria dels participants van voler iniciar-se en l'snowboard.
Rosa M. Hernández

I X Cros Esc ola r i V I Cros Popula r
(Ca n Sa la –N issa n– Corró d'Am unt )
Les obres que s'estan duent a terme per construir la
piscina coberta a la zona esportiva municipal de Corró d'Avall
van fer canviar la ubicació tant del cros escolar com del cros
popular, que van tenir lloc el dissabte 20 de gener a la finca
de Can Sala, a Corró d'Amunt, propietat de l'empresa Nissan
Motor Ibérica. Les curses, organitzades pel Patronat Municipal
d'Esports amb la col.laboració del Consell Esportiu Comarcal,
estan emmarcades dins la Lliga Comarcal de Cros. En total hi
van participar al voltant de 400 atletes, tant del municipi com
de la resta de la comarca, que van valorar molt positivament
el canvi d'ubicació i el traçat de les curses.

Els guanyadors de les diferents proves del IX Cros
Escolar Les Franqueses van ser els següents: Cadet masculí:
Carlos Jiménez (IES Belulla); equip guanyador: PME Les
Franqueses. Cadet femení: Neus Castillo (Escola El Turó).
Infantil masculí: Aleix Moreno (CE Montornès), equip: CA
Granollers. Infantil femení: Yvonne Konan (CA Parets); equip:
CA Parets. Aleví masculí: Oriol Bonet (Escola Pia); equip:
Escola Puiggraciós. Aleví femení: Laura Consentino (Escola
Pau Vila); equip: CA Canovelles. Benjamí masculí: Jordi Pérez
(Escola Pau Vila); equip: Escola Granullarius. Benjamí
femení: Marta Ruiz (CA Sant Celoni); equip: Escola Pinetons.
Prebenjamí masculí: Albert Garcia (CA Granollers); equip:
Escola Pinetons. Prebenjamí femení: M. del Mar Juárez (CE
Montornès); equip: CEIP Bellavista. Els guanyadors del VI
Cros Popular Les Franqueses van ser els següents: Homes:
Antonio Pérez (FC Barcelona). Dones: Marta García (CA
Parets).
Cal agrair un cop més les facilitats i la col.laboració per
part de l'empresa Nissan Motor Ibérica, S.A. en l'organització
d'actes esportius com l'edició d'enguany del Cros Escolar.
Mar Sánchez
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Fa se Se c t or Ca m piona t d'Espa nya
J uve nil m a sc ulí d'ha ndbol
Seguint amb el conveni de col.laboració que manté
des de l’any passat el Patronat Municipal d’Esports de les
Franqueses i la Federació Catalana d’Handbol, aquesta última
va oferir la possibilitat d’organitzar la Fase Classificatòria per
al Campionat d’Espanya Juvenil Masculí d’handbol al nostre
Patronat.
Sempre disposats a col.laborar amb l’esport base i, en
concret, amb l’handbol del municipi, vam organitzar amb el
suport del CE Les Franqueses–Secció d’Handbol aquest
important esdeveniment.
Els dies 15, 16, 17 i 18 de març de 2001 eren les dates
fixades. A més de fer publicitat, vam deixar tot enllestit perquè
tant el públic assistent, com els jugadors dels diferents equips,
només es preocupessin d’oferir un bon espectacle. I així va
ser.
Sis equips repartits en dos grups van delectar-nos amb
el seu joc i la seva competitivitat: Barça, Granollers A i B, OAR
Gracia, CH Tersa Adrianenc i H. Bordils no van decebre ningú.
Una final esperada, Barça–Granollers A va ser molt
més emocionant del que ens pensàvem. El tercer i quart lloc
no va ser tan disputat, però també va oferir un bon joc.
Finalment, el pòdium català va quedar de la següent manera:
1. FC Barcelona; 2. BM Granollers A; 3. Tersa Adrianenc.
Tots els partits es van desenvolupar sense incidents i
cal destacar la presència massiva d’aficionats i VIP’s, que
van fer petites les grades.
Dani Pérez

Jorna da de prom oc ió de t ir a m b a rc

a càrrec del Patronat Municipal d’Esports i del Club de Tir
amb Arc de les Franqueses.
La Jornada de Promoció de Tir amb Arc va comptar
amb 30 participants entre nens i nenes de primària i secundària
del municipi i adults, que van poder participar-hi de forma
gratuïta.
La jornada va començar a les 10 del matí amb una
petita explicació teòrica, per després passar a la pràctica. Els
monitors de l’activitat van ser els mateixos del Club de Tir
amb Arc.
S’ha de dir que aquesta activitat forma part d’un programa que busca promocionar aquells esports que, tot i tenir
presència a la vida esportiva del nostre municipi, necessiten
una empenta per tal que la gent els conegui i així incrementar-ne el número de participants.
Rosa M. Hernández

Fina l c om a rc a l de bà dm int on
El 31 de març de 2001 va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal, la Final Comarcal de Bàdminton, organitzada
pel Consell Esportiu Comarcal i el PME. El Patronat va cedir
les instal.lacions per realitzar aquesta activitat, amb la qual es
va voler donar l’oportunitat als jugadors de les Franqueses
de poder disputar aquestes finals a casa seva.
La classificació final va ser la següent: infantil masculí:
1. David Vecino, 2. Jaume Puig, 3. Juan Carlos Vinagre; cadet
masculí: 1. Sergio Leal, 2. Rubén Garrido, 3. Carles Martín;
infantil femení: 1. Alba Granado, 2. Alba Gasa, 3. Sabrina
Martínez; cadet femení: 1. Vicky Casas, 2. Mireia Muñoz, 3.
Maria Rocasalvas. A l'acte de lliurament de trofeus va assistir
el regidor d'Esports, Josep M. Dia.
Els primers de cada categoria van classificar-se per
participar a la Final Territorial de Bàdminton del mes d’abril.

El 31 de març de 2001 es va celebrar la segona jornada de promoció d’aquesta temporada. L’organització va anar

Esteban Antequera
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Cic le de pa sse ja de s
"Ca m ine m c a p a ls c e nt "

18è Torne ig I nt e rna c iona l
d'H a ndbol de Ca le lla

Aquest és el divertit títol que porta una nova proposta
per al grup d’Activitat Física per a la Gent Gran del Patronat
Municipal d’Esports, que compta amb el suport de l'Àrea d'Esports de la Diputació de Barcelona. Aquest cicle està format
per cinc passejades per la natura guiades per monitors
especialistes (el Josep i la Irene), que bàsicament acompanyen el grup i els expliquen les característiques de la flora i
fauna de la zona, així com les característiques principals del
terreny.
La primera de les passejades va tenir lloc el 5 d’abril
de 2001 a Collserola, la segona, a Sant Llorenç de Munt, i la
tercera, al Montnegre. Un cop passades les vacances d’estiu
ens resta visitar la muntanya de Montserrat i el Garraf.
Cal dir que les passejades, que estan guiades pels
monitors especialites, són molt suaus i assequibles per a
tothom i que caminem aproximadament entre tres i quatre
hores fent petites aturades per descansar, esmorzar i dinar.

Entre els dies 14 i 16 d’abril de 2001 va tenir lloc el 18è
Torneig Internacional de Calella, amb la participació dels
equips d’handbol del PME de les Franqueses i del CE Les
Franqueses, amb un total de 108 persones en l’expedició,
entre jugadors, entrenadors i pares.
En aquesta ocasió, la competició es va celebrar entre
els municipis de Calella, Canet de Mar i Sant Cebrià de
Vallalta. Els equips participants van ser: infantil masculí, cadet
masculí, juvenil masculí i femení, i el sènior masculí i femení.
Cada equip tenia la seva pròpia competició i això va
comportar que s’haguessin d’organitzar per als
desplaçaments amb cotxes. El Patronat Municipal d’Esports
va col.laborar, un any més, amb el desplaçament en autocar
d’anada i de tornada.
Cal destacar que a nivell esportiu tots els equips van
assolir bons resultats, tot i que l’equip que més va destacar va
ser el sènior femení, que va arribar a la final, que es va disputar el 18 d’abril. A la fi, però, no hi va haver sort i aquesta es va
perdre, però va servir per donar fe del bon nivell d’aquest
equip que va ajuntar jugadores del sènior A i B.
Una vegada més el fet més remarcable ha estat la
possibilitat que els practicants de l’handbol de les Franqueses
un cop a la temporada estiguin tots junts, tant a nivell social
com esportiu. Cal remarcar l’ambient i el bon nom que
l’expedició de les Franqueses any rere any deixa en aquest
torneig, que comença a ser una tradició entre les activitats
que aquest Patronat programa cada temporada.

Rosa M. Hernández

V Troba da de pe t a nc a (Lle rona )
El 7 d’abril de 2001 va tenir lloc la V Trobada de
Petanca, organitzada pel Patronat Municipal d’Esports amb
la col.laboració del Club Petanca Llerona. En aquesta ocasió
el torneig es va desenvolupar a les pistes de petanca amb un
total de 110 participants.
La competició va començar a les 10 del matí amb la
participació del CP Bellavista (A i B), el CP Corró d’Amunt i el
CP Llerona. A les 11 es va oferir una botifarrada per a tots els
participants, organitzadors i col .laboradors. L’activitat va
finalitzar a les 13.30 h.
A les 14 h es va fer l’entrega dels premis, que va estar
presidit per l'alcalde, Francesc Torné, el regidor d'Esports,
Josep M. Dia, i Mn. Joan Vallicrosa. La classificació següent:
1. CP Bellavista A; 2. CP Bellavista B; 3. CP Corró d’Amunt; 4.
CP Llerona. S’ha de dir que una vegada més aquesta activitat
ha assolit el seu objectiu de fer una trobada, és a dir, una festa
per a tots els practicants d’aquest esport al nostre municipi.
Per aquest motiu, la col.laboració en l’organització d’aquesta
jornada és itinerant, de forma que cada any hi participa un
dels tres clubs de les Franqueses del Vallès.
Mar Sánchez

Esteban Antequera/Dani Pérez

Fa se Se c t or Ca m piona t d'Espa nya
J uve nil fe m e ní d'ha ndbol
Els dies 20, 21 i 22 d’abril de 2001 es va celebrar a
Villava (Pamplona) la Fase Sector del Campionat d’Espanya
juvenil femení d’handbol, on participava el juvenil femení del
nostre municipi. Aquest equip va néixer de la necessitat de
donar una sortida a les noies de tres clubs que per si mateixos
no podien fer equip. Els clubs implicats en el projecte van ser
el CE Les Franqueses, BM La Roca i HB Canovelles.
Després de moltes converses es va decidir fer l’equip
amb el nom d’UHF Vallès Oriental i inscriure’l dins dels equips
del CE Les Franqueses, ja que era l’únic que tenia el sènior
femení.
Amb una temporada irregular al principi, però molt bona
cap al final, les noies van assolir el subcampionat de
Catalunya, fet que els donava el dret de participar en el Sector
de Campionat d’Espanya Juvenil Femení.
Ja al campionat, l’equip es va enfrontar als següents
equips: 20/04/01 Unceta Elgoibar–UHF Vallès Oriental, 2420; 21/04/01 UHF Vallès Oriental–Beti Onak, 16-26; 22/04/01
La Jota Garbel–UHF Vallès Oriental, 17-21.
Al final es va assolir la tercera posició després de
disputar una competició molt digna.
S’ha de remarcar que es va traslladar molta gent dels
diferents municipis per tal de donar suport a les jugadores.
Entre d'altres, hi van assistir Francesc Torné, alcalde de les
Franqueses, Josep M. Dia, regidor d’Esports de les

R

29

BU T LLET Í I N FORM AT I U DEL
PAT RON AT M U N I CI PAL D'ESPORT S

ec ul l ac t i vi t at s c ur s 00/ 01

ac t ivit at s punt ual s
Franqueses, Florencio Garran, president de la secció
d’handbol del CELF, Salvador Illa, alcalde de la Roca,
Sebastià Borrell, de la directiva del BM La Roca, i David
Sánchez, representant de la directiva de l’HB Canovelles. A
més, es van desplaçar molts pares i amics que van voler estar
al costat de les noies.
Vist tot això, només ens resta desitjar que el projecte
tingui continuïtat la temporada vinent, ja que aquesta ha donat
tan bon resultat a nivell esportiu i de relació de les noies.
Dani Pérez/Mar Sánchez

M a ra t ó d'a e ròbic de M a ns U nide s
El 22 d’abril de 2001 va tenir lloc la Marató d’aeròbic
de Mans Unides, que ja fa dos anys que es celebra al nostre
pavelló poliesportiu municipal. En aquesta ocasió, l’activitat
va començar a les 10 del matí i va comptar amb la col.laboració
del Gimnàs Quo Fitness de les Franqueses. El Patronat
Municipal d’Esports de les Franqueses va col.laborar amb la
cessió de les instal.lacions, així com amb la gestió i coordinació.
La jornada va començar amb la Marató d’aeròbic per continuar
després amb l’exhibició del grup Aerodance.
L’objectiu, una vegada més, és que les 500 pessetes
que es cobraven de donatiu es destinin a ajudar obres
benèfiques que gestionen des d’aquesta entitat.
Esteban Antequera

Sortida del gr up d'Activitat Física per a la
Gent Gran a l'Espluga de Francolí
El 26 d’abril de 2001, el grup d’Activitat Física per a la
Gent Gran, juntament amb el CP Llerona i diferents
acompanyants, vam fer una bonica excursió en autocar a la
localitat tarragonina de l’Espluga de Francolí.
Dins de les diferents propostes del matí, els 80
participants, dividits en dos grups, van visitar la Cova Museu
de la Font Major, una porta oberta al passat geològic i prehistòric
de la comarca; el Museu del Vi, situat dins del Celler
Cooperatiu de l’Espluga, i que és un important edifici
modernista de Catalunya; i, per últim, l’impressionant Museu
de la Vida Rural. Per agafar forces després d’aquell matí tan
mogudet, vam anar a dinar a l’Hostal del Senglar. Durant el

dinar, el grup va estar acompanyat per l'alcalde, Francesc
Torné, el regidor d'Esports, Josep M. Dia, i el regidor d'Urbanisme, Martí Rosàs. A la tarda, ja més tranquils, vam fer una
interessant visita al monestir cistercenc de Poblet.
Cal destacar la bona acollida que té aquesta activitat,
que cada any augmenta el seu número de participants.
Rosa M. Hernández

V I Trofe u BT T Corró d'Am unt
El 29 d’abril de 2001 es va celebrar el VI Trofeu BTT
Corró d’Amunt–Puntuable Copa Catalana i punts UCI, amb
sortida a la Zona Esportiva de Corró d’Amunt. Aquesta activitat,
organitzada pel Club Ciclista Corró d’Amunt i la Federació
Catalana de Ciclisme, va comptar amb la col.laboració del
Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses del Vallès.
Amb un total de 277 participants, el més remarcable és
que aquesta prova única a Barcelona, ja que es fa només una
a cada província, va comptar per primera vegada amb punts
per a la competició internacional. Aquest fet va comportar la
participació d’equips italians, francesos i de la resta de l’Estat,
a més d’un augment significatiu de participants.
Els primers classificats per modalitat van ser els
21, 1r Martí Gispert (6) (TOP
següents: elit sub 23-sub 21
KÄRNTEN); sub 23
23, 1r Alexandre Muñoz (15) (PERPINGAN
ROUSS); sub 21
21, 1r Fco. Javier Díaz (122) (ORBEA); júnior
júnior,
1r Joaquim Reboll (399) (MEDINA COMPETI); masters 30
30, 1r
Joan F. Torres (E. ROSA TRAFISA); veterans 40
40, 1r Josep M.
50, 1r Manuel López (JOMAR);
Bonjorn (MEDINA); veterans 50
cadet
cadet, 1r Jordi Vila (BICI OCI COMPT); elit femení
femení, 1a Cristina Mascarreras (TOT VICI EN BICI); cadet femení
femení, 1a Míriam
Moreno (ALCOR COMPETI); júnior femení
femení, 1a Mercè Pacios
(BICISPRINT).
Esteban Antequera

X e rra da t è c nic a d'ha ndbol
Malgrat que es van fer molts esforços per aconseguir
aglutinar la màxima audiència, a l'hora de la veritat vam ser
catorze assistents els que vam poder gaudir de la xerrada. El
fet de preparar-ho en dues setmanes va provocar que la difusió
fos massa ajustada i que no arribés a tothom.
Només el títol de la xerrada ja era engrescador: “El

CAIXA CATALUNYA
OFICINA LES FRANQUESES - CORRÓ D'AVALL
Ctra. de Ribes, 59 - Tel. 93 840 22 92
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lideratge i la motivació”.
Aquest tema va sorgir de l’enquesta que vam passar a
l’anterior xerrada; allà, en una pregunta oberta on es
demanaven títols per a les properes xerrades, una paraula es
va repetir amb molta freqüència: MOTIVACIÓ. Fruit d’aquesta
incertesa vam intentar anar més enllà i vam esbrinar a què es
referien exactament: una de les preocupacions comunes era
COM motivar els nanos a les etapes d’aprenentatge, una altra
era saber distingir els diferents rols que es prenen en un equip,
i la tercera referia a l’entrenador com a líder.
Ferran Giménez i Lloret, entrenador nacional i psicòleg
expert en aquests temes, ens va fer pensar a l’entorn de totes
aquestes preocupacions. Més que donar-nos pautes o de
facilitar-nos receptes ens va plantejar la possibilitat de
canalitzar la xerrada cap als nostres problemes diaris. No
obstant, per arribar a aquí vam fer un petit debat entre tots
nosaltres, moderat per ell mateix, a l’entorn del lideratge, de
la motivació i dels estils de direcció. Possiblement aquesta
primera part va ser d’un nivell una mica elevat per les
caràcterístiques de l’audiència, però va saber anar rectificant
sobre la marxa, i va baixar de la teoria a la realitat
coherentment. En general, va ser molt facilitador i ens va
alliçonar en molts temes que abans no teníem en compte.
Aquesta xerrada és el fruit del conveni signat entre el
Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses i la FCH que
arriba a diferents àmbits com temes tècnics, de cessió
d’instal.lació o com organització de campionats. Així doncs, ja
estem preparant la pròxima xerrada que entrarà ja a la
temporada 01-02.
Dani Pérez

V Troba da c om a rc a l
d'Ac t ivit a t Físic a pe r a la Ge nt Gra n
El 20 de maig de 2001 va tenir lloc la V edició de la
Trobada Comarcal d’Activitat Física per a la Gent Gran, ubicada en un nou escenari per les obres de la piscina coberta.
Aquest dia de «festa gran» per a les «persones grans»
s’ha convertit en un punt de trobada anual de grups d’arreu
de la comarca. Arribats de diferents punts, aquest any hem
gaudit de la presència de gent gran de Sant Fost, Josep
Miracle de Barcelona, Canovelles, Mollet, Parets, Lliçà de

Vall i Martorelles.
La jornada esportiva va començar a les 10.30 del matí
amb la presentació dels grups i l’inici d’un circuit que aquest
any gaudia de diferents novetats, potser la més rellevant va
ser la del tai-txi.
Jugar, ballar i fer amics va ser finalment recompensat
amb un dinar de germanor que va unir participants,
acompanyants i organitzadors.
Rosa M. Hernández

V I Ope n de t e nnis de le s Fra nque se s
Enguany se celebra la sisena edició de l’Open de
Tennis Les Franqueses, a les Pistes Municipals de Tennis.
Aquest torneig, organitzat pel Patronat Municipal d’Esports
que es desenvolupa del 19 de maig al 10 de juny de 2001 ha
comptat amb un total de 16 inscripcions entre individual
masculí, femení i doble masculí. En aquesta edició, com l'any
passat, els premis es lliuraran a la VI Nit de l’Esport del dia 22
de juny. Es premiarà els finalistes masculins i femenins, i la
final de consolació masculina.
Aquest torneig va destinat a tots els practicants que es
vulguin mesurar en un torneig amateur sense més pressió
que el fet de guanyar, perdre o passar una bona estona, a
més de donar un espai diferent de competició als participants
de l’Escola Municipal de Tennis.
Paco de Riba

PROGRAMA ESCOLAR DE PROMOCIÓ ESPORTIVA - TEMPORADA 00/ 01
El programa de col.laboració amb les escoles neix com
a voluntat per part del Patronat Municipal d’Esports de
continuar en contacte amb les escoles de primària i
secundària del municipi. Així, en el seu tercer any d’aplicació
l’oferta a les escoles no ha variat molt del que va ser les
temporades anteriors i que es concreta de la següent manera:
A.- Tallers esportius de bàsquet i handbol per a cicle
superior i mitjà que es fan durant tot un trimestre.
B.- Activitats Puntuals d'una hora de durada:
• Activitats de danses
• Tir amb Arc
• Patinatge
• Tennis
• Bàdminton
• Activitats amb raquetes
C .- Sortides de promoció esportiva a la neu o a la

platja per tal de practicar els esports de cada espai natural.
Així doncs, enguany l’activitat més forta ha estat la que
va fer l’Escola Joan Sanpera i Torras, que va fer una sortida al
Canal Olimpic de Castelldefels per a la pràctica de la canoa i
el piragüisme, també entre els dos cursos de 6è.
Aquestes activitats han tingut un suport econòmic a
més a més de la presència dels tècnics del Patronat.
Enguany s’ha fet una aposta pel mateix programa a
secundària establint una activitat dirigida a cada curs perquè
els nens i nenes, segons vagin passant de nivell, tinguin
l’oportunitat de fer activitats a la neu, a la platja o esports
d’aventura. Com ja es va fer la temporada passada està
prevista una reunió amb els directors i els mestres d’educació
física per tal de valorar la present edició.
Josep Campaña i Mar Sánchez

R

31

BU T LLET Í I N FORM AT I U DEL
PAT RON AT M U N I CI PAL D'ESPORT S

ec ul l ac t i vi t at s c ur s 00/ 01

ser veis mèdic s del pme
Se rve i de Fisiot e rà pia de l'Espor t
5 a nys t e nint c ura de la sa lut de ls
e spor t ist e s de le s Fra nque se s
Ja fa 5 anys de la tasca iniciada des del Patronat per fer un
seguiment de la salut dels esportistes que fan servir les instal.lacions
de la zona esportiva. També s’assessora, es controla i es realitzen
programes d’activitat física per a tothom amb el màxim de garanties.
Poder gaudir d’això és molt fàcil de dir i un no s’adona de la importància
que té, malauradament fins que fa falta, com és la SALUT.
Quan arriba l’hora de publicar aquest article ja ha passat una
altra temporada. Tenim la DIADA a sobre i no queda més remei que
fer un balanç. A mi em pertoca, com a responsable del SERVEI DE
FISIOTERÀPIA, plantejar quins aspectes cal destacar. Cal dir que
han disminuït molt, respecte a d'altres anys, la incidència de lesions
en edats de creixement. Això és una dada que em satisfà moltíssim,
perquè gràcies a l’esforç dels preparadors, la seva dedicació, el
reciclatge i el fet de posar-se al dia dels coneixements del que tenen
entre les mans, ha fet que surtin més ben preparats els seus
esportistes, tan a nivell tècnic com respecte al seu nivell psicomotor
i fisiològic. Per una altra banda, cal dir que a nivells d’equips sèniors,
edat més adulta, ha augmentat la incidència de lesions, cosa que
s’entén, ja que els equips han pujat de categoria i per tan de nivell
esportiu. És per aquest motiu que s’han d'esforçar més, i és més
difícil adaptar-se i exigeix un esforç més gran tenint una competició
molt més dura i difícil.
La meva és una activitat complicada, perquè em toca estar al
costat d’aquesta gent que pateix, i que està limitada, momentàniament,
per fer la seva tasca normal. Encara que per una altra banda, és molt
gratificant ja que ajudes a superar els problemes i retornes l’esportista

al seu ritme habitual amb la resta dels companys.
Només em resta d’incidir en seguir treballant per tal de millorar
cadascú des d’on ens pertoqui, ja que qualsevol tasca és important.
No perdre la il.lusió per intentar superar-nos, ser millor cada dia i
disfrutar del que fem.
Mariano Y
este
Yeste

Ser vei Municipal de Medicina Esport iva
Aquest ha estat un any de canvis quant a l´equip de treball del
Servei Municipal de Medicina de l´Esport. Així doncs, enguany els
reconeixements mèdics han estats portats a terme per les doctores
Àngela Garea i Núria Bonet, que han cobert la baixa del doctor Jordi
Comaposada.
Per altre banda, el Servei de Medicina ha mantingut el ritme
de treball dels darrers anys, amb una freqüència d´activitat de dos
dies per setmana. Cal destacar també que el Servei ha ampliat l´àmbit
d´usuaris ja que a més dels esportistes locals, enguany han passat
reconeixement mèdic al nostre centre, participants en activitats
esportives d´altres municipis.
Tanmateix, cal constatar que, en general, la gran majoria dels
usuaris del Servei Municipal de Medicina Esportiva van prenent
consciència de la importància de realitzar el control mèdic d´aptitud
física, ja que això permet detectar possibles patologies, així com
poder marcar les pautes de treball en la posterior activitat física.
Per últim, volem aprofitar aquestes linees per demanar
disculpes, ja que durant aquesta temporada, i en moments puntuals,
s´han donat algunes irregularitats amb l´entrega dels informes mèdics,
irregularitats que, per altre banda, s´ha intentat d´anar subsanant.
Xavier Sayol

ENTITATS
Soc ie da d de pe sc a dore s
de le s Fr a nque se s
Durante el año 2000 se celebraron en su 2º y 3º edición respectivamente los trofeos «Ciudad de les Franqueses»
infantil y sénior. Para poder hacerlo más llevadero y con una
mejor organización, se decidió hacerlos en fechas y lugares
distintos. Así, el sénior de celebró en el embalse de Foix. En
dicho concurso se tuvo que poner límite de participantes por
la propia zona de pesca, puesto que dicho embalse están
encuadrado en el Parc Natural del Foix y no está permitida la
pesca en todos los lugares. Aún así se obtuvo una muy buena
participación. Los premios a entregar eran buenos (el primer
premio estaba valorado en 50.000 pesetas) y obtenían premios los diez primeros clasificados. El ganador fue José Antonio Yuste Tirado, con 20 puntos, siendo además primero en
la clasificación de peso con 9.250 gramos y primero en el
número de capturas con 23 piezas. La pieza mayor fue pescada por Rubén Corón Leal y pesó 1.400 gramos. José Antonio Yuste ha había sido nombrado mejor pescador de les
Franqueses en el año 99, título que repitió en el 2000.
El trofeo infantil también contó con una buena participación y se disputó en el pantano de Sau. Creemos firmemente que los niños disfrutaron y prueba de ello es la pesca
tan buena que hicieron. El ganador fue Sergio Corón Doblas,
con 20 puntos. Además fue también el primero en la clasificación de peso con 4.250 gramos, y pescó la mayor pieza, que
pesón 1.300 gramos. La ganadora en la clasificación de nú-

mero de piezas fue Estefanía Blánquez, con 21 capturas. Todos ellos recibieron sus premios.
Comparando las capturas del sénior y el infantil, vemos que en el infantil se pescó algo menos, pero el sénior
duró 5 horas y se pescó con dos cañas. El infantil, sin embargo, duró tres horas y con una sola caña. Visto esto, creo que
los infantiles dieron una lección a los adultos.

Club Fut bol Be lla vist a -M ila n
El Club de Fútbol Bellavista Milan atraviesa uno de los
mejores momentos de su historia, tanto a nivel deportivo como
social.
Año tras año estamos detrás de un empeño común
por mejorar el trabajo realizado el año anterior. Después de
unos años de triunfos deportivos, en los cuales se han visto
implicados el primer equipo en el ascenso a 2ª regional; el
infantil, ascenso a 1ª división; y el alevín, ascenso a 1ª división; continuamos en una línea ascendente en la actual campaña, en la cual destacamos la gran temporada realizada por
el primer equipo de 2ª regional, que desde un principio se ha
perfilado como uno de los más firmes candidatos para el ascenso a 1ª regional. Por otro lado, también destacar la no
menos buena campaña que ha realizado nuestro infantil A,
que a pesar de ser el primer año que compite en la 1ª división
de infantiles ha obtenido una más que meritoria 5ª plaza en la
tabla clasificatoria. Todo esto sin dejar de lado el trabajo de
formación que se ha realizado en el resto de equipos que
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forman nuestro Club.
A nivel social destacamos el esfuerzo que se está realizando para hacer nuestro club lo más grande posible,
incrementando año tras año el número de equipos que participan en competición, contando en la actualidad con un equipo de veteranos, un primer equipo en 2ª regional, un amateur
en 3ª regional, un juvenil en 2ª división, dos infantiles (uno de
ellos en 1ª división), un alevín en 1ª división y una escuela de
aprendizaje e introducción al fútbol compuesta por benjamines y pre-benjamines.
Así mismo, y de cara a la temporada que viene, nos
hemos marcado el objetivo de incrementar el número de equipos, lo cual ya es un hecho puesto que estamos formando un
equipo de cadetes.
La Junta

federats. Esperem que això sigui realitat en un futur no llunyà.
Volem continuar fomentant el tennis en el municipi i la millor
manera és organitzant tornejos, tot i que això comporta treball
i esforç per part de la Junta, la qual ho duu a terme de la millor
manera possible.
La Junta vol agrair a Vallesnet.org, a El Vallés, a El 9
Nou i a Manel Ballesteros, la seva col . laboració
desinteressada cap al nostre club.
Menció especial al Patronat Municipal d’Esports i a
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès pel suport i ajut
que ens donen per poder organitzar tots aquests actes.
Gràcies a tots!
La Junta

AE Grup Fondist e s Be lla vist a

Club de Te nnis Le s Fra nque se s

Ja fa un any de la fundació del nostre club, i en podem
fer una valoració molt positiva. Entre d’altres, cal destacar
l’augment de socis, l’interès de la premsa local pel nostre
campionat i la creació de la nostra pàgina web dins d’Internet.
Des de la creació del nostre club, els nostres socis i
amics practicants del tennis han augmentat de tal manera
que ens hem vist obligats a limitar les inscripcions per al
campionat que organitzem anualment. Per al proper
campionat intentarem que ningú no en quedi exclòs.
Gràcies a col.laboradors, hem fet que la premsa local
s’hagi interessat per nosaltres, i a través de reportatges
fotogràfics i escrits del nostre campionat, ens hem donat a
conèixer fora del municipi.
Altres col.laboradors ens han obert les portes d’Internet,
creant la pàgina web del club. En la nostra pàgina web podem
trobar la història del club, la seva fundació, el funcionament
del campionat anual, les instal.lacions, altres campionats
nacionals i internacionals... A través de la pàgina podem consultar classificacions, resultats, notícies...
En l’àmbit esportiu, alguns dels nostres socis van participar en l’Open organitzat per l’Ajuntament de les Franqueses,
arribant a les finals, tan absolutes com de consolació, i obtenint
la primera plaça en les dues.
Actualment tenim un equip de jugadors representant
el club en un campionat d’Interclubs, organitzat pel Club Can
Cam de l’Ametlla del Vallès, competint en sistema de lliga. En
total són 13 jugadors i de moment estem obtenint uns resultats
molt positius, aconseguint la primera posició provisional.
De cara al futur, estem intentant arribar a un acord amb
el Patronat per crear o continuar amb l’escola de tennis ja
existent, per tal de tenir una base de nous talents en aquest
esport, que puguin competir en les lligues o campionats

L’associació està formada per 42 persones, tant del
sexe masculí com del femení, de diferents edats, que practiquen l’esport de córrer o caminar.
El nostre únic objectiu és fer esport per fer salut i
conviure amb la resta de participants.
El grup també participa a les diferents curses populars
que se celebren a gran part de Catalunya.
També es participa a la Copa Catalana de Fons, en la
qual tenim gent destacada en les diferents categories.
Uns quants corredors hem tingut la sort de poder participar a diferents maratons del 2000: Estambul, Madrid, Barcelona, Sevilla, Sant Sebastià, Vielha, Roma, etc.
Com cada any, el Grup Fondistes Bellavista organitza
la Cursa de Bellavista. L’any 2000 hi van participar més de
500 atletes. Enguany es celebrarà el dia 1 de juliol a la Plaça
Major de Bellavista a partir de les 9 del matí. No espereu per
fer la vostra inscripció, les places estan limitades a 500
corredors en 10.000 m., i 200 en 1.500 m.
ÀNIMS I SALUT!
La Junta

Club T ir a m b Arc Le s Fra nque se s
L’any passat des d’aquesta publicació vam destacar
el nostre tercer aniversari, ho vam remarcar perquè com a
primer objectiu de la curta vida que tenim fins ara, ens vam
poder consolidar dins del municipi, com a eina per al foment
d’aquest bonic esport.
Amb aquest objectiu aconseguit i l’arribada d’una nova
junta directiva, amb idees i propostes noves de futur, vam
sumar l’objectiu de donar-nos a conèixer a nivell federatiu i
competitiu. Així, vam organitzar l’any passat el Campionat de
Catalunya de Sala, enguany el Campionat Provincial de Sala,
on vam batre el rècord de participació provincial.
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En la vessant competitiva, l’any ens ha donat molts
èxits. En bosc, Ramon Coma va ser campió de Catalunya
infantil i Josep Coma va ser 3r en clàssic sènior. L’equip format
per Pere Izquierdo, Felip Díaz, Josep Coma i Juan A. Galo va
aconseguir el bronze en la competició per clubs.
A sala, tots els que van participar van aconseguir grans
marques amb plusmarques personals i classificacions altes,
tenint en compte que per a la majoria era el primer any que hi
participaven. Els resultats van ser el següents:
• Sènior Dones Lliga Catalana: Paqui Cabrera, 7a.
• Olímpic Sènior Lliga Catalana: Giacomo Corso, 7è.
• Campionat de Catalunya: Giacomo Corso, 4t.
• Compost Sènior: Eduard Jerez, 12è.
• Campionat de Catalunya: Eduard Jerez, 8è.
• Juan Antonio Galo, 8è en lliga i 5è Campionat
Catalunya.
• Raül Galo, campió de la lliga catalana d’Olímpic Infantil i subcampió de Catalunya.
Destacar l’assistència de Giacomo Corso al campionat
d’Espanya disputat a la ciutat de Vitòria, on va passar la
classificació fins a caure a les finals.
Quant a la difusió del tir amb arc al municipi s’ha de
destacar que han passat uns 200 nens de 3r i 4t de les escoles
de primària, segons conveni amb el PME de les Franqueses.
No hem d’oblidar els cursos organitzats per nosaltres amb la
col.laboració del Patronat per a la formació de nous monitors,
donada la creixent demanda de practicants.
Esperem que l’any vinent us puguem explicar més èxits
amb l’objectiu de continuar la difusió d’aquest esport al
municipi, comptant sempre amb la col.laboració del Patronat.
La Junta

Club Pe t a nc a Be lla vist a

A tot aquell que vulgui venir a compartir amb nosaltres
una estona per practicar aquest esport, teniu les portes
obertes.
La Junta

Club Ciclist a Corró d'Am unt

Com a activitats més destacades d’aquesta temporada tenim les següents:
El dia 8 d’abril vam celebrar la Festa del Soci, amb una
passejada i un esmorzar per a tots els socis.
El dia 29 d’abril el nostre club, amb la col.laboració del
Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses, va tenir un
any més l’oportunitat d’organitzar una de les proves de la
Copa Catalana de BTT, fet molt important per al nostre club.
Tenint en compte que només es celebra una prova a cada
província i que per a la de Barcelona el club escollit va ser el
nostre, es pot imaginar l’orgull que representa per a nosaltres.
A més, en aquesta edició es van disputar punts UCI (campionat
internacional), fet que va provocar la presència de dues
seleccions guanyadores del Trofeu de les cinc nacions: 1r
classificat, Selecció Catalana i 2n, Selecció França.
Tot i que hem de dir que per als mitjans de comunicació
local no es va donar importància a la prova, sí que podem dir
que s’ha rebut la felicitació per l’èxit organitzatiu per part de la
Federació Catalana, Espanyola i Francesa.
Aprofitem per agrair la gran col.laboració de molta gent
de totes les edats del nostre poble, així com la del Patronat
Municipal d’Esports, i molt especialment la dels propietaris
dels camins pels quals s’ha desenvolupat aquesta prova.

Club d'Esc a c s Le s Fra nque se s
El Club Petanca Bellavista té una vessant esportiva
que compta amb dos equips masculins i un de femení, i una
social que serveix de relació per a tots els nostres jugadors.
Aquests equips han aconseguit les següents posicions
a les competicions on juguen:
• BELLAVISTA MASCULÍ A: ha participat en el grup 6è
i ha perdut la categoria.
• BELLAVISTA MASCULÍ B: ha participat en el grup 9è
i ha aconseguit la 4a posició.
• BELLAVISTA FEMENÍ: ha jugat en el grup 6è i han
quedat terceres.
Després de l’èxit de l’any passat, els resultats d’aquest
any han estat un mica més modestos però l’ambient del club
una vegada més ha estat excel.lent.
Des del 13 de maig estem jugant el Campionat de
Catalunya on hi participen 4 tripletes masculines i femenines.
Esperem que tinguem sort.

Apreciats esportistes, ens adrecem a vosaltres per a
informar-vos de les activitats que hem estat realitzant i
realitzarem durant la temporada 00/01 (de setembre a juliol):
• Festa Major de Llerona (torneig)
• Festa Major de Corró d’Avall (torneig)
• Escola Taller (octubre – juny)
• Torneig social
• Dos enfrontaments amistosos contra altres clubs
• Torneig d’escacs de Nadal org. pel Tennis Gorcs
• Campionat de Catalunya per equips (gener a abril)
• Participació a la Copa Catalana (Barcelona)
• Fira de Sant Ponç
• Festa Major Barri Bellavista
• Altres competicions individuals (opens)
Si algú té interès a jugar als escacs, pot adreçar-se al
club, que està situat al Casal Cultural de Corró d’Avall.
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Club Pe t a nc a Corró d'Am unt

Club Fut bol Jove nt ut Lle rona

El Club Petanca Corró d’Amunt està destinat
bàsicament a l’activitat esportiva i a la relació entre tots els
socis. Aquests poden gaudir d’aquest esport cada dissabte a
la tarda i diumenge al matí. Es fan festes per al soci per Nadal
i per la festa major amb premis per a tothom. Fa anys que es
participa en el torneig de la lliga del Montseny, competició
que es juga cada diumenge al matí. Aquest és un club que
ajunta socis des dels 10 fins als 90 anys, fet que ens dóna una
gran riquesa quant a la relació entre nosaltres.
La junta

A la temporada 2000-2001 el CF Joventut Llerona ha
fet la millor campanya de la seva història, tot i que recordareu,
amics lectors, en la temporada anterior ja vam assolir el títol
de lliga. Aquesta temporada ha estat molt difícil, molt competitiva, amb grans equips i una pressió afegida: anar, des de
pràcticament l’inici de lliga, en la primera posició de la taula
classificatòria. Al començar la temporada 2000-2001 ningú
no s’imaginava que al juny ens tornaria a rebre l’alcalde del
municipi com a campions de lliga, a la sala d’actes de
l’ajuntament de les Franqueses.
Com a president, i jugador alhora, de l’entitat, i mirant
la plantilla de jugadors de casa que tenim (majoritàriament
de Llerona i la resta del municipi), vull reflectir el bon ambient
que es respira dins el vestidor, al terreny de joc, a fora, i tot el
que envolta el Joventut Llerona. Aprofito l’avinantesa per felicitar públicament i personalment tots els participants i
col.laboradors d’aquesta gesta històrica. Aportant tothom el
seu gra de sorra hem aconseguit formar una gran família.
Josep Vidal i Oliveras, president

CEM Cul de Sa c
Faré
una
petita
explicació sobre la nostra entitat
per a la gent que no ens coneix
o per a la gent que ens coneix a
mitges. El Cul de Sac és el centre excursionista de les
Franqueses, que actualment
està ubicat a la plaça de
l’Ajuntament, núm. 7 (antic
ambulatori).
Va ser fundat fa 5 anys,
per joves del municipi que per
mitjà de les excursions que es
feien al Centre de Joves van
decidir no deixar de fer-les. Es
va fer un curs d’iniciació a l’alta
muntanya i cada cop la gent ha volgut més aventura, ja que
després d’això es van animar a fer una escalada o col .leccionar
«tresmils» (que entre la gent de muntanya vol dir fer tots els
cims que fan tres mil metres d’altitud o més que hi ha al Pirineu).
Sembla una bogeria però entre ells això és molt seriós, ja que
cada cop que en fan un que algun company no té, durant dies
ho estan celebrant. Però sense cap malícia...
Quan arribar l’hivern, la gent es dedica més a fer esquí
de muntanya, que és fer excursionisme, però amb la diferència
de fer-ho amb el paisatge nevat i amb uns esquís als peus.
També els agrada anar amb raquetes de neu, que van molt
bé quan vols pujar algun cim i hi trobes neu, o simplement
vols fer una passejada amb els col.legues per alguna vall.
Aquest any la gent ha començat a escalar cascades de gent.
I quan arriba l’estiu es fa escalada en roca o es continua la persecució dels «tresmils» del Pirineu.
Per finalitzar, si algú de vosaltres està interessat en
aquestes activitats o en altres relacionades amb la muntanya,
només heu de passar els dimarts entre les 19.20 i les 21.15 h
per l’adreça del començament. Hi esteu tots convidats!
Merche T
oro, presidenta
Toro,

AE Ve t e ra ns Be llavist a -M ila n

Durant diversos anys, uns quants exjugadors del CF
Bellavista-Milan ens hem anat trobant, donant entrada a gent
de diferents generacions que tenien una cosa en comú: el
Bellavista-Milan. Aquestes reunions provocaven un sentiment
d’enyorança d’una època en la que vam viure experiències
molt maques com l’amistat, el companyerisme…, valors
importants dins de la formació personal d’un mateix. Hem
d'aconseguir no oblidar aquests valors dins de l’esport, el
nostre esport, el futbol.
Tot això ens ha portat a creure que era el moment oportú
per fer més gran el club, i crear els veterans. Així va néixer
l’estiu passat l’Associació Veterans Bellavista-Milan com a
homenatge a totes les persones que han passat pel club.
Aquesta entitat té una junta pròpia modificant els estatuts
perquè com a mínim un 20% del club i l’associació vagin de la
mà.
Francisco Corón, president
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Club Shiho-Wa ri

Pe ña Los Am igos

El Club Shiho-Wari terminó la temporada pasada con
un curso de kobudo, que se celebró en el pabellón de les
Franqueses. El curso fue impartido por los maestros Jusia,
Sergio Hernández y Leoncio García. Se utilizaron las cinco
armas: BO, TUNFA, NUNCHAKU, SAI y KAMA. El curso tuvo
mucho éxito en cuanto a número de participantes. Asistieron
alumnos y profesores de otros clubs. Al terminar se hizo una
comida con todos los participantes.
El club está muy agradecido con el alcalde y con el
Patronato de Deportes por su ayuda y su colaboración al
prestarnos el pabellón. Esperamos que esta temporada termine también como la temporada pasada con el Campeonato del día 3 de junio que se celebra en el pabellón de baloncesto.

El passat 17 de juny de 2000 es va celebrar el tradicional partit de veterans de la Peña Los Amigos, demostrant a
tots els participants que molts dels jugadors veterans estaven
en bona forma, cosa que ens va alegrar molt perquè aquest
any esperàvem que la cosa continués igual. Esperem, doncs,
que es guanyi el partit que se celebrarà el pròxim 23 de juny
al camp municipal de les Franqueses. A continuació es jugarà
el torneig del club futbol de la Peña Los Amigos.
Pel que fa a la temporada 2000-2001, la Peña Los
Amigos hem de dir que no ha estat molt bona. Hem quedat en
la 7a posició, i després d’estar vàries temporades entre els
tres primers, esperem que la pròxima temporada sigui molt
millor que aquesta. Esperem també que la festa de l’esport
que organitza cada any el Patronat agradi a tots els assistents.
Els desitgem una gran Nit de l’esport.
La Junta

Leoncio García García, director del Club Shiho-Wari

Club Esport iu Le s Fra nque se s. Se c c ió H AN DBOL
«Al andar se hace camino». Una nova junta directiva
començava neguitosa la temporada. No sabia què es trobaria,
ni com ni quan. Però sense cap por es va atrevir a agafar pel
mànec la situació d’un Club que anava abocat a la desaparició.
Una única persona suportava el pes de tot un conglomerat de
persones, recursos, equips i responsabilitats que oprimien
l’esperança del més voluntariós. Cinc valents més el
«temerari», que ja hi era, van decidir donar un cop de mà al
seu Club, que és la seva casa, i van distribuir-se les tasques
per fer més viable el treball. L’horitzó no el tenien massa clar,
però «Al andar se hace camino» i van pensar que el referent
es construiria a mesura que anessin topant amb ell.
Així ha estat, aquesta junta directiva sap que ha de
lluitar per donar empenta a l’handbol femení. El juvenil
quedava molt minvat de noies i sabíem dels problemes que
també tenien els altres equips. D’aquí va sortir la idea de fer
una aliança estratègica amb la Roca i Canovelles per donar
solució a la problemàtica. Orgullosos! No només pels èxits
assolits –subcampiones de Catalunya i participació a Fase
Sector Campionat d’Espanya–, sinó perquè aquest èxit és
com mai no havia estat, fruit de l’esforç de tots: jugadores,
entrenadors, pares... Chapeau!
El sènior començava la temporada amb 24 jugadores.
El camí pragmàtic hauria pogut ser seleccionar i punt. Es va
pensar que tota aquesta fent es mereixia molt més i es va
crear un altre equip. El temps dóna o treu raons,i aquest cop,
el Club pot estar ben content, perquè hem tocat la veritat. S’ha
aconseguit mantenir els dos equips fins al final, amb molt
d’esforç per part de tots, però ho hem aconseguit. Fins i tot,
aquest segon equip ha aspirat a l’ascens de categoria.

Enhorabona!
D’altra banda, s’havia creat una expectativa molt
perillosa al primer equip. Els resultats de l’any passat i els
fitxatges del nou semblaven aportar un reforçament a la idea
de pujar de categoria. Potser aquesta pressió, juntament amb
un seguit de lesions digne d’estudi, un clima d’impotència
generat per uns primers resultats dolents, i un estat ansiós
d’estar al nivell de l’any passat, han pogut minar la moral
competitiva d’aquest equip. No obstant, ens han demostrat i
s’han demostrat que quan la concentració i la tensió
necessàries per a un partit arriba al vestidor, aquest equip pot
regalar-se moltes coses.
Aquesta junta directiva sap que el seu juvenil masculí
és un equip de futur que donarà molta guerra. La garra,
l’esperit, la solidaritat i el companyerisme que demostren
aquests jugadors partit rere partit, no ens ha sorprès gens ni
mica per les característiques dels jugadors i dels entrenadors.
Gent que ho dóna tot i que respon a tot han de ser premiats
pel seu exemple. Classificats per ascendir de categoria estan
donant uns resultats que són obra principalment del seu esforç
i de la fe que han posat, per sobre de tot, els seus entrenadors.
Aquesta junta directiva sap que el sènior masculí és ja
un equip consolidat i que s’ho passa de meravella jugant a
handbol. Objectiu aconseguit. Felicitats a tothom. Aquest grup
de gent, psicològicament equip amb totes les lletres, és un
conglomerat de gent que un any o altre va jugar ja amb la
nostra samarreta, però que ara jugava amb un altre equip,
havia perdut la motivació o, simplement, s’ho havia deixat
perquè no trobava el feeling necessari. Ha estat molt difícil
aconseguir una unió d’aquesta diversitat, però s’ha

R
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aconseguit. Ja de bon principi vam aconseguir fitxar un entrenador entusiasta, amb experiència i de prestigi: per tant,
caminàvem sobre catifa: I així s’ha desenvolupat la temporada. Ara només us queda plantejar-vos més objectius. Sigueu
realistes, demaneu-vos l’impossible. A veure què surt.
Enhorabona a tots!

Acabant... «al andar se hace camino, y al volver la
vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar».
Il.lusió, ànim, esperança i futur són les paraules que desitgem
feu vostres, perquè són les nostres. Gràcies a tots.

Sènior masculí

Sènior femení A

Sènior femení B

Florencio, Dani, Cristina, Javi, Rafa i Emma

Juvenil masculí

Juvenil femení UHF Vallès

Club Esport iu Le s Fra nque se s. Se c c ió BÀSQU ET
Aquesta temporada ha estat difícil per al nostre club, a
causa d’uns inicis irregulars, però també s’ha de dir que no
hauria estat possible assolir aquests resultats sense la voluntat
i il .lusió dels jugadors, entrenadors i junta.
Aquest club ha començat amb dos equips sèniors, que
debutaven a una categoria nacional, els quals, tot i sent novells
a la categoria, han sabut en tot moment quin era el seu objectiu,
i han sabut assolir-lo. Per això podem estar molt orgullosos
dels nostres jugadors, que s’han mantingut sense decaure.

Sènior masculí

Cal fet també una menció especial al nostre equip més
jove, el júnior masculí. Aquest grup ha sabut aprofitar la temporada per conjuntar-se i millorar tècnicament. No cal oblidar
que per sobre de tot estem formant persones, i més en aquesta
categoria júnior.
No voldríem acabar sense fer una menció especial al
Patronat d’Esports, el qual ens ha facilitat tota la nostra tasca
esportiva i humana.
És per això que us diem, ÀNIM I ENDAVANT!

Sènior femení

Júnior masculí

O
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r gani gr am a del PME

Ò RGAN S DE GOVERN

President-Delegat
Josep Maria Dia (Grup Municipal CiU)
Consell d'Administració

Consell General

President-Delegat: Josep Maria Dia (Grup Municipal CiU)
Sots President: Francesc Colomé (Grup Municipal CiU)
Vocals: Ramon Coma (Grup Municipal CiU)
Antonio González (Grup Municipal PSC-PSOE)
Andreu Montañès (Grup Municipal ERC)
Jesús Cañas (Representant Entitats Esportives Locals)

Òrgan Consultiu

Director Gerent
Josep Campaña
Àrea d'Activitats
Coordinadora

ESTRUCTURA EXECUTIVA

Mar Sánchez

Àrea d’Administració

Àrea d'Instal·lacions

Maria Àngels Torres
Dolors Reverter

Josep Arenas
Francisco Sorroche
Amadeo Mas
José Pérez

Rosa Hernández
Esteban Antequera
Francesc de Riba
Dani Pérez
Guillem Estrada

Monitors esportius *

Florencio Garran
Esteban Antequera
Jordi Jiménez
Amador Criado
Eduard Medina
Jesús Abad
Carme Vila
Carlos Sorroche

Moisès
Laude Manzano
Xavi Argemí
M. Josep Moreno
Guillem Estrada
Maite Rubio
Patxi Fernández

* En conveni amb el Club Esportiu Les Franqueses

Àrea Serveis Mèdics

Altres Serveis Contractats

Servei de Fisioteràpia
de l'Esport

Servei Municipal de
Medicina de l’Esport

Gestió Piscines
Municipals

Neteja

Marià Yeste

Dr. Jordi Comaposada
Xavier Sayol

SEAE SCCL

Ben Net

Col·laboradors esportius

Carlos Sorroche
Jennifer Reixach
Sílvia Garcia
Johan Sánchez
David Garcia
Alexandra Guerrero
Marina Garcia
Elsa Domene

Olga Fernández
Mònica Murtro
Lídia Ganduxé
Marta Bufí
Marc Vilaró
Xavier Tor
David Vázquez
Rocío Sánchez

Taules i anotadors de bàsquet

David Fernández
Mònica Murtro
Jennifer Reixach
Jordi Delgado
Sílvia Garcia
Sandra Guerrero
Marina Garcia
Alba Guerrero
Patxi Fernández
Xavi Argemí
Jennifer Pedraza
David Vázquez

Laura Pérez
Carla Bellavista
Guillem Estrada
Laude Manzano
David Garcia
Ana González
Vanesa Carmona
Olga Fernández
Johan Sánchez
Rocío Sánchez
Jordi Delgado
Jonathan Chacón
Joan Cosme

EQUIPS ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL TEMPORADA 00/ 01

BÀSQUET Cadet masculí

BÀSQUET Cadet femení
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BÀSQUET Infantil femení

BÀSQUET Mini masculí

BÀSQUET Mini femení A

BÀSQUET Mini femení B

BÀSQUET Premini masculí

BÀSQUET Preesportiu

HANDBOL Cadet masculí

HANDBOL Infantil masculí
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HANDBOL Aleví mixt

HANDBOL Benjamí mixt

HANDBOL Preesportiu

PREBENJAMÍ MIXT A

PREBENJAMÍ MIXT B

PSICOMOTRICIT
AT JOAN
PSICOMOTRICITA
CAMPS

PSICOMOTRICIT
AT CAN GANDUXER A
PSICOMOTRICITA

PSICOMOTRICIT
AT CAN GANDUXER B
PSICOMOTRICITA

AQUES T ES TIU REMULLA'T
A QUALS EVOL HORA!
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Pi sci nes Muni ci pal s
de l es Franqueses
I NI CI TEMPORADA D'ESTI U: 22 DE JUNY
Dia 22 de juny: JORNADA DE PORTES OBERTES. ENTRADA GRATUÏTA

- PREUS:
Entrades puntuals:

Abo naments tempo rada:

5 0 EUR

Adults (1 7 a 6 5 anys):

3 1 EUR

M eno rs (6 a 1 6 anys):

g ratuït

Adults (1 7 a 6 5 anys):

3 EUR

Infantil (0 a 5 anys):

M eno rs (6 a 1 6 anys):

2 ,5 EUR

- Punt de venda: a l'o ficina del Patro nat M unicipal

Infantil (0 a 5 anys):

g ratuït

d'Espo rts (Pavelló )

- Punt de venda: a la mateixa instal·lació
Cursets de natació
Entrades puntuals (cap de setmana i/ o festius):
3 ,5 EUR
Adults (1 7 a 6 5 anys):

Ho rari

Preu

Adults

9 .3 0 - 1 0 .1 5 h

7 2 EUR

Adults

1 9 .4 0 - 2 0 .2 5 h

7 2 EUR

M eno rs (6 a 1 6 anys):

3 EUR

EN P (3 a 5 anys)

1 7 .1 5 - 1 8 .0 0 h

7 2 EUR

Infantil (0 a 5 anys):

g ratuït

EN P (3 a 5 anys)

1 8 .0 0 - 1 8 .4 5 h

7 2 EUR

EN (6 a 1 6 anys)

1 8 .5 0 - 1 9 .3 5 h

6 0 EUR

Abo naments 1 0 banys:
Adults (1 7 a 6 5 anys):

2 5 EUR

M eno rs (6 a 1 6 anys):

1 9 ,5 EUR

Infantil (0 a 5 anys):

g ratuït

- Punt de venda: a la mateixa instal·lació
Per a més info rmació :
- a l'o ficina del PM E

- ALTRES ACTIVITATS:

- a les piscines municipals (a partir del 2 2 de juny)

- Festa recreativa

- Bateig de submarinisme

- Aig uag im

- Dinamització espo rtiva...

- Kayak a la piscina

i

!

93 846 70 83

