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S

alutacions

SALUTACIONS de l'alcalde i DEL REGIDOR D'ESPORTS

Fer esport és una necessitat de tothom
En els últims temps,
lexercici
de
lactivitat
esportiva sha diversificat en
modalitats, en més quantitat i
especiali-tats, això fa que
cada vegada més persones
se sumin a la pràctica
esportiva tant en competició
federada com en el lleure.
És interessant que
aquest hàbit de pràctica
esportiva augmenti cada dia
més i traspassi la frontera de
ledat, ja que es pot practicar
esport a qualsevol edat, i és bo que així sigui pels beneficis
que comporta per a la persona, tant per motius de salut com
de formació, competició i motivació.
Aquest canvi també és un repte per a les institucions,

ja que hem de fer i dinamitzar les instal·lacions esportives,
com també facilitar-ne la pràctica, a causa de la demanda
que hi ha en aquest sentit.
A les Franqueses del Vallès sestà fent un esforç
continuat per dotar el municipi de més i de millors
instal·lacions per poder afrontar aquests nous reptes, però
sens dubte ens queda molt per assolir: el nou complex esportiu
municipal, la zona esportiva de Corró dAmunt, la zona de tir
a larc, el circuit de modelisme, el camp de futbol de Bellavista,
etc. Aquests i altres projectes que estan en marxa, oferiran
més alternatives a la pràctica esportiva en el municipi,
ajudaran a cobrir aquestes noves necessitats i milloraran
encara més la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes
del municipi.
Cordialment,
Francesc Torné i Ventura
Alcalde

Nou complex esportiu municipal de
les Franqueses del Vallès

SUMARI

Amb la posada en
marxa del nou Complex
Esportiu Municipal prevista
per a la propera temporada,
es farà realitat un equipament
molt necessari per a tots el
ciutadans i ciutadanes de les
Franqueses.
El nou equipament
oferirà dintre d'un horari
adequat, un servei de pràctica
esportiva per a totes les edats.
Sens dubte aquest servei
millorarà la qualitat de vida de
totes aquelles persones que per un motiu o altre en vulguin
fer ús.
El nou Complex Esportiu Municipal comptarà amb 2
piscines cobertes, 3 piscines destiu, 1 sala per activitats
físiques dirigides, 1 sala polivalent, 1 sala de musculació,
sauna, bany de vapor, hidromassatge, 3 pistes de tennis,
vestidors, centre de medicina esportiva, servei de fisioteràpia

Salutacions de l'alcalde i del regidor d'Esports............2
Programa activitats i serveis del PME curs 2001-2002....3
Agraïments..........................................................6
Recull activitats 01/02. Equips escola esportiva.............7
Recull activitats 01/02. Equips esc. esp. tennis.................9
Recull activitats 01/02. Equips esc. esp. bàsquet..........10
Recull activitats 01/02. Equips esc. esp. handbol..........11
Recull activitats 01/02. Equips esc. esp. bàdminton.....13
Activitats de lleure...........................................................14

de lesport, cafeteria i restaurant i les oficines del Patronat
Municipal dEsports.
Tots els serveis estaran supervisats per persones degudament preparades, per tal d'oferir un millor assessorament de qualitat i proper a les persones usuàries de la nova
instal·lació.
Paral·lelament a la posada en marxa del nou
equipament, sha està realitzant la urbanització i lordenació
de la zona esportiva municipal. Sha creat una nova zona
daparcament, i actualment sestà asfaltant la part frontal del
carrer de l'entrada principal del nou complex, així com lentorn
del pavelló.
Les inscripcions per fer-se'n soci ja han començat. Us
convido a tots que us acosteu al punt dinformació més proper,
per tal que rebeu una informació personalitzada i així buscar
la millor alternativa per a cada persona o família.
Cordialment,
Josep M. Dia i Grau
Regidor dEsports i President del Consell dAdministració
del Patronat Municipal dEsports

Activitats puntuals............................................................17
Complex Esportiu Municipal Les Franqueses......................23
Preus de les entrades de les piscines municipals.........26
Programa escolar de promoció esportiva 01/02..................34
Serveis mèdics del PME.......................................................34
Entitats..........................................................................35
Organigrama del PME..........................................................41
Recull de fotografies. Equips escola esportiva...............41

A

3

BUTLLETÍ INFORMATIU DEL
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

ctivitats per al curs 02/03

PROGRAMA D'ACTIVITATS I SERVEIS DEL PME PER AL CURS 01/02

ACTIVITATS

DE

FORMACIÓ

escola esportiva municipal
GESTIÓ DIRECTA
Esport

Període

Edat

Quota/Places

Iniciació Esportiva PSICOMOTRICITAT

Octubre a juny

3 a 4 anys. PSICOMOTRICITAT

Anual. 15 + 15 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

Edat

Dies

Escola Municipal
de TENNIS

Pistes de Tennis
Municipals
Pistes de Tennis de
Llerona

Octubre a juny

8 a 14 anys
INICIACIÓ I
PERFECCIONAMENT

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

NOTA IMPORTANT:

Horari
A partir de les
18 h

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

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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PROGRAMA D'ACTIVITATS I SERVEIS DEL PME PER AL CURS 02/03
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
Municipal Llerona
(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

formació de col·laboradors i tècnics esportius
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 C T I V I T A T S
Esport
Gimnàstica de
manteniment
Adults *

Esport

Instal.lació
Pavelló Poliesportiu
Municipal

D E

l l e u r e

Període

Edat

Dies

Horari

Places

Quota

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

Dimarts
i dijous

9.15 a 10.15 h
10.15 a 11.15 h

Trimestral. 35
places. Revisió
mèdica obligatòria

Tai Chi

Centre Cultural Can
Ganduxer

Octubre a juny

A partir de 16
anys

Dijous

19.15 a 20.45 h

Trimestral.
12 + 12 places.

Ioga

Centre Cultural Can
Ganduxer

Octubre a juny

A partir de 16
anys

Dimarts

19.15 a 20.45 h

Trimestral.
12 places.

Instal.lació

Període

Dies

Pavelló Poliesportiu
Municipal

Octubre a juny

Un partit setmanal

Esport
Torneig de
FUTBOL SALA

Edat

Dies

Horari
A la nit

Horari

Quota/Places

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

* Aquestes activitats formen part de l'oferta global d'activitats i serveis del Complex Esportiu Municipal.
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PROGRAMA D'ACTIVITATS I SERVEIS DEL PME PER AL CURS 02/03

A l t r e s
Activitat

a C T I V I T A T S
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.

activitats puntuals
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 e r v e i s
Activitat

Horari/Periodicitat

Quota

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.

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

Segons tipus de revisió

SERVEI MUNICIPAL DE FISIOTERÀPIA
DE L'ESPORT *

Hores convingudes

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

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

* Aquestes activitats formen part de l'oferta global d'activitats i serveis del Complex Esportiu Municipal.
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PROGRAMA D'ACTIVITATS i serveis del pme PER AL CURS 02/03
DATES D'INICI I PERÍODES D'INSCRIPCIÓ
CATEGORIA

ANY NAIXEMENT

PERÍODE INSCRIPCIÓ

ACTIVITAT

INICI

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
-

Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Juliol/Setembre
Juliol/Setembre
Juliol/Setembre
Setembre
Gener
Setembre

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

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.

Núm. 18 - JUNY 2002 Edició tancada el dia 6 de juny. Edita: 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
Esteban Antequera
M. Àngels Torres
Dolors Reverter
Guillem Estrada
Dani Pérez
Joséma Moreno
Xavier Sayol
Manel Garrucho
Marià Yeste
Jordi Ampurdanès
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
Club Futbol Bellavista-Milán
Club Futbol Joventut Llerona
AE Veterans Bellavista-Milán
Club Shiho-Wari
Club Futbol Les Franqueses

AGRAÏMENTS
Volem expressar el nostre agraïment a les empreses, a més de les ja anunciades,

Nestlé, La Caixa, Caixa Catalunya, Hijos de Canuto Vila i Coca-Cola.
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ecull activitats curs 01/02

escola esportiva - activitats de formació
equips de l'escola esportiva
Psicomotricitat

Coordinació bàsquet

Enguany, loferta esportiva del
PME per als més petits de la casa, els
nois/ies de psicomotricitat, ha estat de
dos grups, un a lEscola CEIP Joan
Camps i Giró i laltre al Centre Cultural
de Can Ganduxer. Tots dos grups han
funcionat força bé.
A les nostres classes, els nens/
es poden gaudir dunes activtats molt
divertides que complementen leducació integral del nen, el coneixement del
seu cos, ladaptació a nous espais,
relacionar-se amb lentorn...
Per últim, magradaria des
daquestes línies agrair la dedicació i
lesforç de totes aquelles persones que
han estat vinculades amb aquests grups
gràcies als pares, a les escoles i als
monitors: Carme Vila, Sandra Resina i
Rebeca Rof. Fins al setembre per iniciar
un nou curs, bones vacances!

Aquesta ha estat una molt bona
temporada per al bàsquet a les Franqueses. Expliquem-ho:
Començant pels més petits, no
podem deixar de felicitar lequip preesportiu. Aquests nens ens han fet passar
dissabtes de grans emocions, sense
exagerar: veurels córrer, tirar-se, caure,
celebrar cistelles, o preguntar qualsevol
cosa a làrbitre, ens ha fet disfrutar
encara més daquest esport. Daquests
jugadors en sentirem a parlar: FELICITATS a tots, i també a la Maite per la
seva dedicació.
Els dos minis B han estat en
situacions molt similars: en categories
més grans, i perdent partits, però
demostrant una gran evolució en el seu
aprenentatge. No shan desanimat, tot i
les derrotes (amb jugadors/es sovint
fins a 3 anys més grans) i ens han donat
una lliçó de ganes i dedicació. Estem
convençuts que lany que ve el panorama amb què es trobaran serà molt, però
molt diferent. Seguiu així, nois i noies.
També hem dagrair la dedicació dels
dos Jordis: heu fet una feina excel.lent.
Segurament els dos minis A, tant
el femení com el masculí, han mostrat
el nivell més espectacular devolució,
jugant una segona lliga on shan vist
accions que fan preveure un gran futur
per a aquests jugadors i jugadores.
Seguiu amb atenció aquesta generació,
que promet. I no podríem descuidar de
valorar molt positivament la tasca tant
den Xavi com den Patxi.
Els dos infantils han superat
prou positivament la fase dadaptació a
un bàsquet totalment diferent. Entrenaments a tota la pista, cistelles grans,
major implicació i dedicació dhores i
desgast físic, etc. Els fruits daquest any
es veuran en les pròximes dues-tres
temporades. ENDAVANT, infantils, i molt
bona feina, Marc i Josema.
Finalment, lequip cadet femení
ha demostrat que tot i ésser poques
jugadores i les dificultats dassistència
als entrenaments, shan consolidat com
un bloc per anar pujant a les categories
superiors. Us esperem lany que ve,
noies, i també, com no, a la Maite.
Per acabar, i com a factor més
important, us volem agrair a tots els qui
amb la vostra dedicació i paciència heu
fet que el bàsquet a les Franqueses sigui
com és. Sincerament, estem infinitament agraïts a tots aquells pares i mares

Esteban Antequera
Coordinador de lEscola Esportiva
del PME

Prebenjamí
Aquesta temporada, lEscola
Esportiva Municipal, seguint amb la línia
daltres edicions, sha caracteritzat per
fer una proposta esportiva on destaca
principalment la iniciació del nen a les
diferents disciplines esportives, però
sense deixar de banda la vessant lúdica
sempre present en totes les seves
activitats.
Durant lany, els nois de lEscola
Esportiva, formada per tres grups (dos
al pavelló i un tercer a lescola CEIP
Joan Camps i Giró), han gaudit de
diferents trobades internes amb
diverses escoles (Cervetó, Escola Pia,
Anna Mogas) i activitats. Cal afegir que
enguany hem fet una trobada exterior a
les instal.lacions de la zona esportiva
de Granollers amb lEscola Pia.
Sense més, voldria agrair molt
sincerament la dedicació i entrega en
el dia a dia de tots els que fan possible
lEscola Eportiva: el monitors i col.laboradors esportius.
Disfruteu dunes bones vacances i us esperem al setembre per iniciar
una nova temporada de lEscola
Esportiva, fins aviat!
Esteban Antequera
Coordinador de lEscola Esportiva PME

que heu anat acompanyant-nos, distraient-nos, ajudant-nos, protestant, demanant. MOLTES GRÀCIES I SEGUIU AIXÍ
MOLTS ANYS i, sobretot, aquí, a LES
FRANQUESES.
Patxi/Guillem
Coordinadors de bàsquet

Preesportiu bàsquet
Gran valoración por mi parte de
esta temporada. No podría ser diferente
con unos niños con tanta energía y
ganas de aprender. Al final, todos
hemos podido ver como han evolucionado ganando algún partido que
otro, a pesar de jugar contra equipos
superiores a su edad. Sólo deseo que
las ganas por aprender y disfrutar sigan
aumentando, no abandonando este
deporte antes de descubrir lo que
pueden llegar a disfrutar jugando a
baloncesto. Gracias a los padres por
seguir a sus hijos y a las madres en
particular, que para satisfacción siguen
cada día a sus hijos con entusiasmo.
Maite Rubio

Coordinació handbol
Aquesta ha estat una temporada
molt satisfactòria pels equips dhandbol
del Patronat. Al setembre va começar
el nostre projecte esportiu: la formació
de jugadors/es en un esport amb molta
tradició, lhandbol. Aquest projecte va
engegar-se amb sis equips, dintre dels
quals podem destacar la nostre petita
joia, l'aleví femení.
Els nostres equips del Patronat
juguen un sistema de competició regulat
pel Consell Comarcal, no obstant això
hi ha una excepció, que és el cadet
masculí, que participa en la competició
que organitza la Federació Catalana
dHandbol.
Fent cinc cèntims de cada equip
ens trobem amb: El benjamí 1 i benjamí
2, tot un èxit aconseguir tenir dos equips
de formació en aquestes categories;
destacar la gran acceptació i la gran
progressió que han fet aquests jugadors
durant el seu primer any de competició.
És evident la gran feina realitzada pels
seus tècnics Jesús Abad, Óscar Antequera, Lídia Ganduxé i Dani Ramos.
Laleví masculí, equip més que
consagrat en lestrucutara dequips del
Patronat, guiat per Amador Criado i
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escola esportiva - activitats de formació
Jordi Caballé. Ambdós han fet una gran
feina amb els nostres jugadors, preparant-los per fer el salt a la següent categoria, on hi ha un gran canvi en el joc
de lhandbol, sobretot a nivell normatiu.
Laleví femení fa tornar lhandbol femení al Patronat, el retorn i la
creació del principal esglaó de lescala
de lhandbol femení al Patronat, és per
això que el podem considerar com la
joia dels nostres equips. Des d'aquí,
felicitar a totes les components daquest
equip pel seu gran treball, dedicació,
constància i sacrifici. Una vegada
aconseguit el més difícil, la creació de
lequip, un dels objectius de cara a la
pròxima temporada és poder incorporar
un nou equip femení a lestructura del
Patronat i mantenir-ne aquest.
Les principals protagonistes
daquest equip no només son les jugadores, peces claus i imprescindibles,
també són les tècniques encarregades
de dur aquesta tasca tant i tant important, i són Carme Vila i Marta Bufí. Moltes
felicitats per la gran feina que esteu fent
per lhandbol.
Infantil masculí. Gran tasca la
daquests dos joves tècnics, Jordi Jiménez i Edu Medina, que han aconseguit els seus objectius sobradament
amb un equip ple de noves incorporacions i de jugadors de lany passat. Han
fet un temporada on la progressió ha
estat imparable.
Cadet masculí. A la fi, deixem
enrere tot un seguit de problemes que
vam tenir la temporada anterior. Amb
Judith Viaña, tècnica daquest grup, sha
assolit la estabilitat que calia per portar
lequip cadet. Enguany hem tingut un
equip justet de jugadors, però aquesta
situació sha pal.liat amb un gran esforç
i dedicació daquest grup.
Sense més, magradaria agrair
la col.laboració de tothom, que fa possible que al Patronat, el nostre esport,
lhandbol, estigui representat amb una
gran presència, sent un model a seguir
per molts clubs, amb constància, treball,
esforç, esperit de superació, lluita, serietat, adjectius que caracteritzen latmosfera de lhandbol a les Franqueses.
Per últim, no voldria oblidar-me
daquests seguidors tan especials com
són els pares. Què seria de lesport
sense ells, desplaçaments amunt i avall.
Uf, quina paciència! De veritat, moltes
gràcies!
A les Franqueses fem handbol!!
Dani Pérez i Esteban Antequera
Coordinadors dhandbol

Benjamí A handbol

Óscar Antequera i Dani Ramos

A principi de temporada, lequip
benjamí era un equip molt nombrós, per
tant vam decidir de dividir-lo en dos
conjunts.
Nosaltres, com a entrenadors del
grup A, volem valorar la temporada com
a molt positiva, ja que ens hem trobat
amb un equip molt competitiu, amb
moltes ganes i amb molta il.lusió envers
lhandbol.
Al començar la temporada ens
vam trobar amb nois que eren principiants en aquest esport però, de mica
en mica, han anat adquirint els
coneixements bàsics per poder, així,
posar-los en pràctica. Per altra banda,
els nois amb experiència danys
anteriors han millorat la seva tècnica i
han fonamentat els seus coneixements.
Per això estem contents, ja que tot i
haver jugadors de diferents nivells sha
aconseguit, gràcies a la seva col.laboració, formar un equip amb grans expectatives de futur.
També volem donar les gràcies
als pares, ja que sense la seva ajuda i
suport durant tota la temporada, no
hauria estat possible que aquest equip
tirés endavant. Us desitgem, doncs,
unes bones vacances destiu i que
continueu practicant esport, i si és
handbol, millor. Fins aviat!

Mini masculí A bàsquet

Jesús i Lídia

Benjamí B handbol
Aquesta temporada vam començar amb un grup força nombrós de
benjamins, cosa que ens va dur a
prendre la decisió de dividir el grup en
dos conjunts de gran qualitat. El plantejament durant la temporada va ser
molt senzill: intentar assolir una base
sobre la qual els nens poguessin
aprendre els coneixements bàsics de
lhandbol i qualsevol esport, lesforç tant
a nivell dequip com personal i el
companyerisme, cosa que pensem que
sha aconseguit.
Hem de donar gràcies a tots els
nens que han participat a lescola
dhandbol aquest any, per les seves
ganes daprendre i de participar; sense
aquesta il.lusió no hauria estat possible
una temporada com aquesta.
Gràcies també als pares pel seu
ajut i suport i també, per què no, per la
seva il.lusió durant tot lany. De part dels
vostres entrenadors volem desitjar-vos
unes bones vacances destiu esperant
tornar-vos a veure lany vinent, fins aviat!

Només es pot qualificar com a
satisfactòria la temporada del mini
masculí. Enquadrat en un grup molt fort
a la primera fase, les victòries van tardar
a arribar però, mentrestant, els jugadors
anaven millorant progressivament a un
molt bon ritme.
Així doncs, a la segona fase de
la competició, els jugadors han mostrat
tots els seus progressos i, a dia davui,
encara es troben lluitant per la segona
posició a la lliga. Pel que fa a laspecte
humà, crec que hem aconseguit entre
tots que aparegui una bona amistat entre
els nanos, que espero que duri molts
anys. Gràcies també als pares pel seu
ajut i col.laboració en tot moment.
Una salutació a tots del vostre
entrenador, que guardarà un gran
record daquesta temporada.
Patxi Fernàndez

Mini masculí B bàsquet
La temporada del mini masculí
B ha estat excel.lent. Sha de tenir en
compte que es tracta dun grup que
competia en categoria mini i està format
per jugadors en edat premini. Un ritme
dentrenament bastant acceptable i les
ganes per millorar dun grup molt
treballador, han fet que les millores
siguin ostensibles. A la primera volta,
va notar la diferència física amb els
altres equips i la falta dacoblament entre
ells. Però, una excel.lent segona volta,
on lequip ha jugat grans partits, permet
tancar la temporada amb un balanç
positiu.
Sens dubte, ha estat un equip
que ha millorat moltíssim amb un alt
afany competitiu i ganes per passar-sho
bé insuperables.
Jordi Pavon

Mini femení A bàsquet
La temporada del mini femení A
es pot diferenciar clarament en dues
etapes. En la primera etapa, lequip
estava en una lliga on els equips eren
molt igualats i on els resultats i una mica
de mala sort van fer que lequip quedés
classificat en la quarta posició del grup.
En la segona etapa, lequip sha
trobat en una lliga on no ha tingut rival,
no sha perdut cap partit i ha demostrat
ser molt superior a la resta dequips. A
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causa daquesta circumstància, a les
jugadores els ha costat una mica
afrontar els partits i els entrenaments
amb la motivació o actitud correctes i
més duna vegada han fet perdre els
nervis al seu entrenador. Tot i això, crec
que a nivell de treball sha realitzat una
bona tasca, sha treballat per assolir els
objectius principals i shan assolit la
majoria dells, encara que es podria
haver millorat algunes coses. Però en
general, el treball realitzat ha estat
correcte.
Per acabar, dir que estic molt
content i molt satisfet dhaver portat un
grup de nenes com aquest durant els
dos anys que ho he fet i magradaria
desitjar-vos molta sort per a lany que
ve a totes. Destacar i donar les gràcies
a tots els pares que ens han acompanyat
en tots i cada un dels partits jugats durant
tota la temporada.
Xavier Argemí

Mini femení B bàsquet
La temporada del mini femení B
ha estat caracteritzada pel fet que la
majoria de jugadores era la primera
vegada que jugaven a bàsquet. Això i
que part de lequip estava format per
jugadores que eren preminis. Així, la
temporada, quant a resultats, ha estat
lesperada, ja que la majoria dequips
tenien jugadores amb una o dues
temporades dexperiència, trobant-nos
només dos equips de característiques
similars al nostre.
Sha de destacar, però, el progrés individual de totes les components.

També és important destacar
lambient positiu que les jugadores han
mantingut. Agrair el suport dels pares
en partits i entrenaments de cara a la
millora de la qualitat tècnica i personal
dequip.

Aleví femení handbol

Aquesta temporada 2001-2002
la podríem definir des del nostre punt
de vista com un èxit tant a nivell individual com a nivell col.lectiu, tant pel que
fa al nivell dautoexigència dels jugadors com per a la nostra satisfacció
personal.
Per altra banda, la competició
esportiva ens ha deparat enfrontaments
molt competitius i amb un nivell daprenentatge òptim. Hem dafegir que en
aquesta temporada no shan pogut
assolir un nombre molt elevat de recursos tècnics de lhandbol, ja que ens
hem dedicat a perfeccionar daltres més
específics en els quals teníem carències
des dun principi i que són bàsics, com
la passada o el desmarcatge.
També vull agrair la constant
col .laboració per part dels pares, que
creiem que han estat molt importants
per a la bona marxa del nostre equip i
aconseguir la implicació total dels
jugadors.
Per últim ens agradaria animar
a tots els components de laleví masculí
a que continuïn practicant esport i,
sobretot, handbol.

Aquesta temporada ha estat molt
significativa per a tots nosaltres ja que
feia sis anys que no hi havia un equip
femení de base que practiqués lhandbol al nostre municipi.
Ens enorgulleix que aquest any
shagi aconseguit, i val a dir que ha estat
sobretot gràcies a les noies i als pares,
que han donat el seu vot de confiança i
han apostat per la formacio de les seves
filles dins de làmbit esportiu.
I ara ens agradaria preguntar a
aquestes noietes:
Heu disfrutat daquesta temporada?
Us ha agradat venir a entrenar
i competir?
Heu après?
Us heu sentit còmodes i a gust
practicant aquest esport?
Si totes les respostes són afirmatives, ens donem per satisfetes i
creiem assolit lobjectiu, ja que el nostre
màxim propòsit era que aquestes noies
aprenguessin a gaudir daquest esport
i del que, amb ell, sengloba (com la
relació entre elles, la convivència en un
grup i el seu entorn). I per aquest mateix
motiu shan potenciat sortides al cinema...
No tot ha estat fàcil: també hem
de dir que per moments lassistència no
ha estat ladequada, però no obstant
això agraïm als pares el seu recolzament
i donem des daquí un forta abraçada a
les jugadores. Fins lany vinent! Ah, i
bones vacances!

Amador Criado

Carme Vila i Marta Bufí

Jordi Segura

Aleví masculí handbol

escola municipal de tennis
El Club de Tennis les Franqueses vol agrair la
confiança que ha tingut el Patronat dEsports
perquè el club facilités els entrenadors per portar
endavant lescola de tennis.

Ha sigut el primer any que tenim aquesta experiència
i la veritat és que ha sigut un any complicat per diferents
motius, però hem intentat tirar endavant i creiem que ho hem
aconseguit amb gran èxit.
(continua a la pàgina següent)
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Vam començar la temporada
tenint com a responsable i monitor al
Domènech Blanes, però per motius
interns del club i per millorar la qualitat
densenyament vam haver de prescindir
dels seus serveis i posar al seu lloc a
lEnric Ciervo.
Volem agrair als entrenadors
Enric Ciervo, Joan Molins, Felip Garriga
i al Sebastián HErnández la seva
col.laboració en portar lescola
endavant.
Hem tingut més de 60 alumnes,
esperem que hagi sigut satisfactòria la
vostra experiència amb nosaltres i
esperem que la propera temporada
continueu confiant amb lEscola
Municipal de Tennis.
La Junta

Tallers

MASTER

JOSEP TERRICABRAS, S.L.

PLANXISTERIA DE COTXES

Ctra. de Ribes, 90
08520 Les Franqueses

Tel. 93 846 72 20
Fax 93 846 70 95

bàsquet
Sènior masculí A (Club Esportiu)
A lhora descriure aquest article
el sènior masculí encara està immers
en les fases de permanència i, per tant,
és aviat per dir si shan acomplert les
expectatives, que eren mantenir la
categoria. El que sí es pot dir a hores
dara és que aquesta segona temporada en el Campionat dEspanya de
Primera Divisió ha estat complicada,
sobretot per dos motius: en primer lloc,
un mal començament i, en segon lloc,
una sèrie de lesions llargues i importants que han fet que lequip hagi anat
a remolc durant la primera part de la
temporada. Malgrat això, lequip ha
aconseguit evitar en primera instància
el descens directe i poder jugar les fases
de permanènca que, de fet, eren lobjectiu final.
A més a més, sha de tenir clar
que les temporades complicades són
sempre les que aporten un aprenentatge més important.
Toni Jané

Sènior masculí B (Club Esportiu)
Aquesta és la història donze
herois que després danys dinactivitat
basquetbolística i frenètica activitat
ociosa decideixen fer de lesport una
manera de divertir-se.
La diversió ha estat el mòbil dels
nostres entrenaments, dels nostres
partits, dels nostres sopars i de les
nostres trobades. La il.lusió de retrobar
amics i practicar lesport que ens agrada
després de tant de temps, ens ha

permès ser un exemple de constància i
superació per a nosaltres mateixos.
Com a nota negativa, destacar
que la grada no sha omplert en tots els
nostres partits i esperem que lany que
ve els nostres seguidors i seguidores
siguin més fidels. Com a coach, dir que
amb aquests jugadors a la fi del món,
mai havia estat tan divertit entrenar.
Xupit, Leo ras, Llop, Jordi tapas,
David xus brother, Tom, Raul Bullas, Bil
lauden, Alberto, Arranco, Xavi capi...
gràcies per tot, sempre a la vostra disposició i a la de les vostres respectives,
of course.
Raúl Jiménez Pujol, entrenador
Jordi Camello Catalán, assistant
trainer

Júnior masculí A (Club Esportiu)
Temporada molt estranya la del
júnior masculí. Començàvem lany amb
les millors expectatives, amb un grup
de nois que ja portaven un parell danys
junts i confiant en què el treball daquests dos anys donés el seu fruit.
I així va ser a la primera fase,
invictes durant la major part de la
competició, es va aconseguir finalitzar
en primera posició empatats amb dos
equips més. Però a linici de la segona
fase, un seguit de mals resultats va fer
que sentrés en una dinàmica de
desànim i desgana de la que, tot i els
esforços, no sha pogut sortir. Tot i això,
el treball del dia a dia ha sigut com
sempre excel.lent. Només cal esperar
que les expectatives creades per a
aquest any es compleixin la temporada

vinent, ja que la majoria de jugadors
continuaran en categoria júnior. Jo estic
convençut que així succeirà. Gràcies,
com no, als pares pel seu ajut durant tot
lany.
Patxi Fernàndez

Júnior masculí B

(Club Esportiu)

És un equip. Aquesta temporada
va començar amb una certa intranquil.litat, ja que no era aquest lequip
que havia de portar. Però, de mica en
mica, es va anar agafant confiança entre
els jugadors i jo també amb ells, i les
coses van anar rutllant. A la primera
fase, la primera volta no va anar molt
bé, però vam guanyar un parell de
partits i, a la segona volta, els vam
guanyar gairebé tots. Això va fer que
ens classifiquéssim en el tercer lloc i
pugéssim de categoria. Aquí es va notar
el canvi. Els altres equips tenen un
nivell més alt. Però tot i així, hem guanyat
tres partits i encara podem guanyar-ne
algun altre.
I tot això ha estat gràcies, en gran
part, al treball de lequip i a lentusiasme
que hi han posat tots. Crec que ha estat
una bona temporada tot i que podria
haver estat millor. Això sempre. Però he
de destacar altra vegada les ganes i el
bon ambient dins lequip.
Xavier Rossell

Cadet femení
Cada año es un poco más difícil
entrenar a equipos femeninos, es triste

R

11

BUTLLETÍ INFORMATIU DEL
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

ecull activitats curs 01/02

escola esportiva - activitats de formació
ver cómo no hay chicas para practicar
este deporte. A pesar de todas las
dificultades que hemos pasado, nuestro
final de temporada ha sido bastante
positivo en cuanto a resultados, pero
para mí, el nivel de aprendizaje no ha
sido el que buscábamos.
Deseo y espero tener tiempo y
gente el próximo año para poder enseñar un poco mejor y que ellas disfruten
un poco más.
No me gustaría quedarme con
la tristeza de otros años, ver como el
básquet femenino va desapareciendo
poco a poco.
Gracias a los padres incondicionales, en particular a Amador, que ha
hecho las mil y una para estar al lado
del equipo.
Maite Rubio

Infantil masculí
Ara que sapropa la fi de la
temporada és el moment de fer balanç
de com ha anat tot. El començament de
la temporada, tot sha de dir, va ésser
una mica incert, sobretot per la manca
de jugadors, només sis fins a mitjans
de setembre.
Tot i aquest impediment inicial,
de mica en mica vam poder anar formant
un equip, de manera que tot i que a
linici de la lliga érem els jugadors justos
com qui diu per fer lequip, més
endavant ja vam poder comptar amb un
equip complet, fins i tot algun noi més
als entrenaments.

De manera que, mirant enrera,
la temporada globalment es pot
considerar bona, evidentment hi ha
aspectes millorables, però com a
entrenador no em puc queixar de
lactitud que ha tingut el meu equip, tant
en els entrenaments com en la manera
que té de fer front als partits. Fruit daixò
és el fet dhaver pogut anar a jugar
sector a Terrassa, on per culpa dun mal
últim quart ens vam quedar fora duna
merescuda final.
Per tant, com a final daquest
escrit i creient sincerament que la
temporada ha estat positiva, només
queda donar les gràcies als meus
jugadors i als seus respectius pares, i
als meus companys entrenadors.
També, al Patronat Municipal dEsports
de les Franqueses, tant per les instal.lacions, com per lorganització i la
possibilitat de poder fer dentrenador i,
per últim, un recordatori especial als
treballadors del Pavelló, ja que la seva
feina per mantenir les instal. lacions i
materials adequadament ha facilitat
molt la meva, gràcies.
Marc Vilar Garcia

Infantil femení
Aquesta temporada es plantejava com una etapa molt difícil per a les
jugadores. Shi ajuntaven noies de
primer i segon any dinfantil, que havien
portat trajectòries ben diferents i que
shavien format com a jugadores amb
mentalitats també totalment diverses.

Així doncs, plantejàrem la
temporada com una època de canvi.
Canvi dactituds, dhàbits de treball, de
manera dentendre lesport, de la
manera de jugar, de la manera de
participar.
Calia donar el pas, fer entendre
que el bàsquet no és només una activitat
per passar lestona, per fer alguna cosa,
sinó que comporta un conjunt de
relacions i aprenentatges que poden
ser de molta utilitat de cara a leducació
dunes persones que, en poc temps,
estaran més a prop de ser adultes que
de ser infants.
Per aquest motiu pensàvem que
la temporada no seria fàcil i, efectivament, no ho ha estat. Lequip sha
mantingut polaritzat des de linici. Hi ha
jugadores que han assimilat millor els
canvis.
A nivell esportiu, hi ha hagut alts
i baixos. Shan fet partits molt bons, però
també partits molt dolents. I és que si es
juga amb gran intensitat, prenent riscos
per afavorir laprenentatge i amb
lesforç com a màxima expressió, es
necessita la col.laboració de tothom,
cosa que no ha passat sempre.
Així doncs, qualifico la temporada com a irregular i aconsello a les
jugadores que continuïn treballant fort,
que podran aconseguir moltes coses
del bàsquet, no només samarretes o
ocupar el temps lliure, sinó també
responsabilitat, actituds per la vida,
valors i hàbits de treball.
Joséma Moreno

handbol
Sènior masculí

(Club Esportiu)

I ja van dos. Aquest serà el segon
any. El segon any de lequip sènior
masculí. El segon any des que una gent
amb empenta i il. lusió van tenir la
necessitat de jugar i compartir handbol.
Temporada 2000/2001. Desig de jugar!
Aquest era lobjectiu més perseguit per
tots. Maig 2002. Lequip ha crescut.
Nous jugadors. Noves idees, Nous
objectius. Noves realitats. Noves
relacions. Noves experiències.
Setembre de 2001. Estem en un
grup de 13 equips. Tots contra tots a
partit danada i tornada. Voldríem
quedar entre els tres primers! Primeres
jornades: 2 punts de 4 possibles! (dos
empats). Problemes! Jornada 5: primera

derrota, CB Rubí, 32 - CE les Franqueses, 28. Portem 6 punts , 130 gols a favor
i 114 en contra. Cal seguir entrenant!
Es guanyen 3 partits seguits. Jornada
9, partit a Granollers. No hi som tots.
Complicat, però es guanya dun. 27 de
gener. Acaba la primera volta. Anem
tercers, tenim 20 punts, 352 gols a favor
(equip màxim golejador) i 293 en contra
(4t màxim golejat). Jornada 15, segona
derrota, ara a lHospitalet (una primera
part molt dolenta). Jornada 16, fem 40
gols al Vilanova, rival directe (ells 23).
Anem segons. A la jornada 19 portem
30 punts. Jornada 20, ensurt: empatem!... era un rival fàcil! Passa alguna
cosa? Parlem. Jornada 21: ens posem
primers!... els rivals directes tenen partits
de menys. Jornada 26, última, no hem

perdut cap altre partit, tots els equips
estan al dia... seguim primers! Hem
acabat com a líders de la fase regular
del grup C de Barcelona amb 41 punts,
739 gols a favor (més de 30 per partit) i
586 en contra (24,4 per partit). Els altres
classificats són el Bellsport i Rubí. I ara?
Pujar a 2a catalana. 16 equips, 10 de
Barcelona, 2 de Girona, 2 de Tarragona,
2 de Lleida. 4 grups de 4. Pugen els
dos primers de cada grup. Ens toca el
Sant Vicens Esportiu, el Vendrell i el
Sarrià de Girona. Primera jornada: CE
Les Franqueses 31 - St. Vicens 24;
Sarrià, 24 - Vendrell, 14. Bon inici. Hi ha
confiança. Segons jornada: Sarrià, 26St. Vicens, 21; Vendrell, 30-CE Les
Franqueses, 25. Mal partit. No semblen
superiors a nosaltres. O sí! Cal parlar-
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ne! Tercera jornada: El Vendrell guanya
al St. Vicens dun gol. Nosaltres ho fem
de 8 al Sarrià (33-25). Ha sortit bé. I ara...
estem escrivint això. 27 de maig. Falten
tres jornades per acabar la competició...
intenses. Però ja tenim un guanyador:
una gent amb empenta i il.lusió van
tenir la necessitat de jugar i compartir
handbol. Temporada 2000/2001.
Josep M. Junqueras

Sènior femení

(Club Esportiu)

La temporada 2001-2002 ha
estat per a lequip sènior femení del
Club Esportiu Les Franqueses dhandbol tot un èxit.
Ja a la pretemporada lequip
treballava amb il.lusió per poder fer un
bon paper a la competició i, un cop
iniciada aquesta, els resultats van anar
premiant lentrega i lesforç. Amb la
regularitat com a principi i un magnífic
treball defensiu sanava superant rival
rera rival. A falta de tres jornades i amb
un difícil calendari final, lequip es va
conjurar per aconseguir la classificació
per a la fase dascens. Va ser tant alt el
nivell de compromís i de treball de les
jugadores, que no tan sols es va aconseguir la classificació, sinó que també
es va aconseguir la fita històrica de
lassoliment del primer lloc al Campionat de Catalunya.
Com a campiones de Catalunya,
vam participar a la Fase dAscens a
Primera Nacional a la ciutat de Vigo,
del 24 al 28 dabril. Els equips rivals
eren les campiones dAstúries, Galícia,
Madrid i Euskadi. El sector era en forma
de lligueta, tots contra tots, amb la
classificació dels dos primers per a
lascens.
Dos partits van marcar la nostra
sort en aquesta fase: el primer, jugat amb
les amfitriones, i el segon, el dissabte
amb lequip madrileny.
La derrota amb el Cabo de Peñas
de Vigo ens obligava a guanyar lequip
madrileny. Després dun excel.lent partit,
superant el contrari i les decisions de la
parella arbitral, un final desafortunat va
permetre lempat de les rivals, que
pràcticament ens deixava fora del
somni.
En aquests moments de la
temporada, juguem la Copa Catalana i
ja hem arribat a quarts de final. Per tot
això puc qualificar la temporada dèxit.
Però el millor èxit me lhe emportat jo al
poder conèixer el magnífic grup humà
que forma aquest equip.
Felicitats pel treball, felicitats per

lèxit esportiu, felicitats per ser com sou!
Carles Viñallonga

Juvenil masculí (Club Esportiu)
Per al juvenil masculí ha estat
una temporada inoblidable. En el nivell
esportiu, cal destacar el primer lloc en
la lliga regular de la 2a catalana donant
lloc a la disputa de la fase final. Passi el
que passi en aquesta final, ens hem de
sentir satisfets del resultat obtingut.
En el nivell extraesportiu, lambient dins lequip ha sigut molt bo, cosa
que cal destacar i agrair molt als seus
components. No cal dir que esperem
no oblidar mai els bons moments viscuts
a Calella, en els entrenaments... Que
bé que ens ho hem passat, eh?
Voldria remarcar que aquest any
ha estat ha estat la culminació dun
treball realitzat des de fa 3 anys i
magradaria donar les gràcies a tots els
jugadors, als pares i al club per haver
ajudat i col.laborat en aquest projecte.
També magradaria donar molts
ànims a tots els jugadors que pugen de
categoria i als que es queden perquè
continuïn treballant com ho han fet
aquests darrers anys. Ànims, que el futur
és vostre! Moltes gràcies a tothom i fins
aviat.
Xavier Baena i Rebeca Rof

Juv. fem. - UHF Vallès Or.

(Club Esportiu)

Juliol: una reunió. 27 dagost: el
primer entrenament. La presentació a
la Roca. Torneig a Vilanova del Camí.
La segona presentació, ara a les Franqueses amb partit contra la Garriga.
Amistós contra Cardedeu. Comença la
lliga: 7 doctubre a Gavà. Amposta,
Cambrils, Banyoles, Gavà A, Mataró,
Sant Cugat, Castelldefels. 14 de desembre: sopar de Nadal amb nevada inclosa. 23 de desembre: el dinar de Nadal.
2, 3 i 4 de gener: els entrenaments matí
i tarda i els dinars a lesplai. Acabem
primera volta amb Ascó i... tornem a
començar. Gavà. Partit-excursió-dinar a
Amposta. 7.15 h. Diumenge 3 de febrer:
esmorzar de germanor al Cafè i partit
contra Cambrils! Banyoles. 1 de març:
17 h, sortida amb autocar i partit contra
Lleida. Mataró. Sant Cugat. Castelldefels. Dimecres 20 de març: una altra vegada Lleida. Setmana Santa a Calella.
6 dabril, últim partit de la Lliga Catalana
Juvenil Femení, a Ascó. Quedem terceres de Catalunya. Les dues primeres
van al sector del Campionat dEspanya.

Comencem Copa Catalana amb Ascó,
Castelldefels i Cambrils. 24-28 dabril:
Vigo. 18 i 25 de maig: quarts de final
amb Castelledefels (una altra vegada!).
1 i 8 de juny: semifinals contra Lleida i...
(estem escrivint larticle quan encara no
sha jugat!). 106 entrenaments i unes
quantes xerrades. Les bronques corresponents. 15 lesions. Canvis de dia i
entrenaments conjunts. Quilòmetres i
més quilòmetres: les Franqueses, la
Roca, lAmetlla... 581 gols a favor. 473
gols en contra. 17 partits guanyats. 2
empatats. 6 perduts. I així podríem
seguir.
Tot això són dades objectives de
lequip però que ens fan recordar
moments bons o menys bons. Moments
viscuts amb més o menys alegria i amb
més o menys il.lusió. Cada entrenament. Cada partit. Aquests esforços i
sacrificis que hem hagut de fer en una
temporada que no ha estat fàcil.
Els resultats no han acompanyat!
Heu tingut mala sort! Dirà la
gent...
Però, en el fons, el que quedarà
són tots aquests records i sentiments. I
aixó ho sabeu vosaltres: Imma, Laura,
Sandra, Mireia, Anna G., Maria, Marta,
Elsa, Lore, Bufi, Anna P., Lídia, Núria i
M. Àngels.
Oi que UHF és alguna cosa més
que tres lletres? Gràcies noies per fer
daquesta una temporada molt
especial. Que tingueu sort!
Finalment, volem aprofitar
aquestes línies per agrair molt sincerament a la Nati, la Fina i en Guillem la
seva feina al llarg de tota la temporada.
Ja no només per les planilles dels
partits, sinó per poder comptar amb
vosaltres.
Tampoc no ens oblidem del
suport dels pares i mares (i xicots!).
Moltes gràcies pel suport rebut.
Xavi i Emma

Cadet masculí
Si hagués de triar un adjectiu per
a aquesta temporada, seria sens dubte
el de difícil.
Al principi de temporada tot era
motivació, ganes de treballar i daprendre al màxim. Els jugadors es mostraven
il.lusionats i ambiciosos, tant als entrenaments com als partits.
El problema va arribar amb les
primeres dificultats. La primera i la més
importat va ser la manca de gent.
Després de diverses baixes vam com-
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escola esportiva - activitats de formació
provar com la temporada ens resultaria difícil i no tan ambiciosa
com semblava als inicis. Això va afectar notòriament la voluntat
i els ànims de la gent, fet que es va reflectir en els resultats. La
qualitat i la capacitat de lluita de lequip no es mostrava a la
pista i la mala sort i les decisions arbitrals tampoc ajudaven.
Calia un esforç màxim per part de tots per superar lobstacle
on ens trobàvem i tots aquells que poguessin sorgir. Un esforç
on shi van sumar diversos jugadors infantils que, amb les
seves ganes i il.lusió de millorar van tornar a encoratjar lequip.
Avui ja puc dir que lequip cadet ha retrobat el camí i ha
acabat la tempo-rada amb bon sabor de boca. Cal donar les
gràcies a tots aquells que han confiat i recolzat lequip quan
ha calgut i, per últim, fer una crida a tots els cadets perquè
continuïn jugant a handbol i disfrutant de la pràctica daquest
esport.
Judit Viaña

Infantil masculí
La temporada que ha fet lequip infantil masculí dhandbol de les Franqueses ha sigut molt satisfactòria en molts
aspectes.
Hem sigut un grup molt nombrós, ja que sempre, tant
en els entrenaments com en els partits, érem jugadors de
sobres (entre 16 i 18 jugadors ), per poder entrenar o jugar.
Aquest gran nombre de jugadors ha fet que el nivell dentrenaments i de competició sigués més alt i els jugadors milloressin

molt més. Dintre de lequip vam començar amb tres nivells
diferents: els jugadors de primer any que pujaven de la
categoría aleví, els jugadors de segon any que ja estaven a
lequip, i aquells jugadors que mai havien jugat a handbol.
Estic molt satisfet del rendiment dels meus jugadors,
sobretot daquells jugadors que van començar aquest any i
han fet una progressió espectacular. Després, dels jugadors
de primer any a qui encara els queda un any per donar guerra
en la categoría infantil. I, finalment, dels jugadors de segon
any que lany que ve pugen a una categoria superior que és
la cadet i que els anirà molt bé, ja que tenen els coneixements
necesaris per poder jugar a un bon nivell.
Magradaria agrair lajut de tota aquella gent que ha fet
possible que aquesta temporada 2001-2002 fos molt positiva.
Personalment estic molt content de la temporada que ha fet
lequip tan esportivament parlant com també totes aquelles
bones estones en les quals m'he divertit entrenant aquest
equip.
Ara us dono vacances..., però al setembre us vull veure
a tots en les seves respectives categories i disposats a
començar una nova temporada amb una mica més dil.lusió
que aquesta passada temporada i a gaudir de lhandbol.
Bones vacances a tots!
Sarriba a lèxit convertint cada pas en una meta i cada
meta en un pas!

bàdminton
És el moment de valorar la temporada. Enguany
tenim moltes coses a dir: una delles es que no
hem pogut pariticipar en els Jocs Escolars i tampoc
a les competicions organitzades per la Federació
Catalana de Bàdminton ja que el nostres jugadors eren massa
joves per poguer compentir. Tot i això, sesta fent un bon treball
que es veurà reflectit la propera temporada. Des daquí
magradaria destacar lesforç de jugadors/es com: Victor
Molinillo, Jordi Castella, Laura Ruiz, Cristian Gallardo, Marina,
Montserrat i a les noves incorporacions al grup: Adriana Carbi
i Rosa. Sense més, desitjar-vos unes bones vacances en
companyia dels vostres familiars i ens veiem al setembre per
iniciar una nova temporada amb nous objectius.
Paco Barranco

Jordi Jiménez
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activitats de lleure
Gimnàstica de manteniment per a adults
Una temporada més, com mana la tradició, el PME ha
ofert el programa dactivitat física per a grups dadults, amb un
grup de matí i un altre de tarda. És una activitat que porta
molts anys en funcionament i que enguany comptava amb un
nou monitor en la meva persona.
Hem fet un treball basat en lexperimentació activa del
moviment, incidint molt en lactitud postural (esquena,
cervicals...), la correcció de moviments, ladequació dels
moviments a les tasques, lestalvi de moviment innecessari i,
alhora, intentant passar-ho el millor possible. Ha estat important

la tasca de manteniment i salut corporal, de prevenir, mitjançant
lactivitat física, abans que curar mitjançant els metges.
Lexperiència ha esdevingut molt satisfactòria, plena
danècdotes divertides i moments per recordar, per la qual
cosa felicito a totes les participants i les engresco a continuar
la pròxima temporada, que serà molt important perquè
gaudirem de les noves instal.lacions municipals, el que tots
estem esperant!
Joséma Moreno

Activitat física per a la gent gran
El grup dactivitat física per a gent gran daquesta temporada és el més nombrós que hem tingut a les Franqueses,
des de linici de lactivitat, ja fa uns quants anys. És un grup
molt alegre, amb moltes ganes de fer coses, molt participatiu,
i amb el qual es gaudeix a cadascuna de les classes.
Aquest curs era la primera vegada que es feia lactivitat
sota la meva guia i vaig programar les tasques en funció duna
finalitat terapèutica incidint en la fluïdesa de moviments, la
correcció postural i, sobretot, la mentalització de les persones
que el moures correctament i realitzar les activitats amb les
postures adequades no només és una qüestió de 2 hores per

setmana, sinó també al llarg de la quotidianitat del dia a dia.
Ha estat una experiència molt gratificant el poder
compartir totes aquestes hores amb un conjunt de persones
plenes de vitalitat, plenes de possibilitats, que no només mhan
donat satisfacció professional, sinó també molt de carinyo i
amistat, coses no fàcils daconseguir i de valor incalculable.
Així doncs, felicito el grup i animo a totes i tots els
participants a continuar la temporada que ve, amb les mateixes
ganes i aquesta empenta que porteu i que encomaneu allà
on aneu.
Joséma Moreno
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XI Torneig de futbol sala de lleure
En l11a edició del Torneig de futbol sala de lleure, que
organitza el PME, hem gaudit de la participació de 14 equips,
que han jugat un sistema de competició nou. Primer, jugaven
una lliga prèvia a dues voltes formada per dos grups de 7
equips. La classificació daquesta lliga prèvia donava dret als
tres primers classificats de cada grup a fer un nou grup.
Daquesta manera es tornaven a fer dos grups que jugaven
una lliga a dues voltes don sortiren els equips que jugarien
les semifinals, formades pels tres primers classificats del grup
A i el primer del grup B. Tot seguit, es va disputar el partit pel
tercer i quart lloc i lesperada final, que va guanyar l'equip de
l'AVV Bellavista. Amb aquest nou sistema de competició, el
torneig buscava trobar un equilibri competitiu entre tots els
equips i oferir la possibilitat a tots els seus participants de
poder guanyar el torneig.
Cal agrair la professionalitat del col.lectiu arbitral i la
participació dels equips, que han estat: ACC, FS Bar Oasis,
Drunk Boys, CCR Andalucía, Restaurante Anfora, Curvados
Granollers, AVV Bellavista, FS Mireria, Els Cunyats, Espiritu

Guerrero, Policlínica del Vallès, FS Cazadores, FS Tata
Caçadors i FS Coty Astor. Des daquí animem a aquests equips
a participar en el torneig de lany vinent.

Tai-txi, curs 2001-2002
Aquest curs 2001-02 sha iniciat una nova etapa, ja
que s'ha substituït lanterior professora, Presen Serrano, tasca
que resultava a priori molt difícil, però que s'ha de fet de forma
excel.lent pel nou professor, Pedro Ortuño. Amb ell hem
continuat la tasca de divulgació del Tai Txi Xuan, que vam
iniciar en aquest municipi.
Gràcies a lesforç constant, paciència i companyerisme
hem aconseguit fer la forma més popular daquesta disciplina
(24 sèries), amb gran sorpresa dels alumnes. Aquesta forma
ha acabat tenint molt d'èxit entre ells, fent que tinguessin
moltes ganes de continuar practicant aquest esport. De fet, ja
esperen la temporada vinent, a poder ser en un espai més
adient, per poder beneficiar-se daquest pràctica, que aporta
innumerables beneficis per a la salut.
Toni Camps

Ioga, curs 2001-2002
Què és el ioga? És un camí en el sentit que aspira a
levolució de la persona i un mitjà per les nombroses tècniques
que posa al servei daquest desenvolupament. És una manera
de ser en el sentit que el mitjà i les tècniques no són res sense
un bon estat de la ment.
És un resultat quan sarriba als objectius (Frans Moor).
Aquestes idees sobre el que és el ioga, aquest mitjà
que fa milers danys sha anat redefinint a l'Índia i transmès a
Occident per diferents mestres formats a lescola de T.K.V.
Desikachar, és el que cada dimarts daquest curs hem intentat
posar a labast de persones que de manera regular i
sistemàtica han assistit a les classes que shan realitzat a
Can Ganduxer. La pràctica de postures, lligar el moviment
amb la respiració ens permet trobar lequilibri entre lacció
completa i el benestar perquè la respiració és un suport per a
leficàcia del moviment.
Josep Murtra

Esteban Antequera
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activitats puntuals
Presentació del llibre del
25è aniversari CF Bellavista-Milán
El 29 de maig de 2001 es va fer la presentació del
llibre 25è Aniversari del Club Futbol Bellavista-Milán, a la
sala dactes del Centre Cultural de Can Ganduxer. Lacte,
organitzat pel Patronat Municipal d'Esports (PME) de les
Franqueses amb la col.laboració del CF Bellavista-Milán, va
comptar amb lassistència dunes 45 persones.
Lacte va començar amb la presentació del regidor
dEsports, Josep M. Dia. Després, es va poder veure una
exposició de motius en referència a ledició del llibre del 25è
aniversari del CF Bellavista-Milán, a càrrec de Felipe Berruezo,
president daquesta entitat. Lacte va continuar amb la
intervenció de Joan Caballeria, autor del llibre, i amb el
parlament de lalcalde de les Franqueses, Francesc Torné.
Cal destacar que durant la celebració de lacte, el
president del CF Bellavista-Milán va lliurar la insígnia de
lentitat a Gian Franco Messaggi, president-fundador de
lentitat, i un representant de la Federació Catalana de Futbol
va lliurar una placa commemorativa al CF Bellavista-Milán
amb motiu del seu 25è aniversari. Lacte va finalitzar amb un
refrigeri per a tots els assistents.
Dolors Reverter i Mar Sánchez

XVII Diada del Joc i de l'Esport
El 9 de juny de 2001 el PME va organitzar la XVII Diada
de lEsport a la Zona Esportiva Municipal. Aquest acte, que
serveix com a cloenda de les activitats del curs del PME, va
ajuntar unes 450 persones entre participants i públic assistent.
En aquesta edició, el format tradicional de la Diada va
experimentar canvis, passant de celebrar una jornada continuada de partits, a una jornada només pel matí, potenciant la
vessant més social i popular, però sense deixar de banda la
vessant esportiva, lúdica i recreativa de lactivitat.
Durant la Diada es van disputar competicions dels
diferents esports: futbol (5 x 5), bàsquet (3 x 3), handbol (4 x 4)
i tennis en les categories de benjamí fins a cadet. Els més
petits, per la seva banda, van gaudir dun circuit dactivitats
recreatives: cursa de sacs, mossegar pomes, mini tennis,
hoquei, pilotes gegants, paracaigudes i tir amb arc, gràcies a
la col.laboració del Club de Tir amb Arc de les Franqueses.
Cal destacar que en ledició denguany i també per
primera vegada, les activitats des de benjamí fins a cadet
eren competicions entre els jugadors del Patronat i només en
les categories de psicomotricitat i prebenjamí es va convidar
lEscola Cervetó de Granollers, com ja és tradicional. Gairebé
tots els nens van marxar a casa amb un obsequi del PME.
Posteriorment, es va dur a terme una minimarató
daeròbic i, seguidament, va tenir lloc lentrega de trofeus i
obsequis, a càrrec del regidor dEsports, Josep M. Dia, i del
vicepresident del PME, Francesc Colomé.
Per acabar, tots els participants i pares van gaudir duna
botifarrada popular, organitzada pel PME, que va servir com a
fi de festa. La resposta dels nens i del públic assistent va ser
un èxit, fet que fa pensar en repetir aquest format en les
properes edicions.
Esteban Antequera

VI Nit de l'Esport
El 22 de juny de 2001, a partir de les 21.30 h, es va
celebrar la VI Nit de lEsport de les Franqueses, activitat que
serveix per donar un reconeixement públic als millors
esportistes del municipi. Aquest acte, que va constar dun
sopar i el lliurament de guardons als premiats, el va organitzar
el Patronat Municipal dEsports i es va fer al restaurant Can
Pagès Vell de lAmetlla del Vallès. En aquesta edició es va
comptar amb un total de 490 assistents.
La relació dels millors esportistes de les Franqueses
premiats és la següent: benjamí masculí: POL AGUDO -CE
Llerona; benjamí femení: JUDITH FERNÁNDEZ -PME Les
Franqueses - Bàsquet; aleví masculí: MARC VILÀ -PME Les
Franqueses - Bàsquet; aleví femení: LAURA FERNÁNDEZ CN Granollers Sincro; infantil masculí: RAUL GALO - Club
Tir amb Arc Les Franqueses; infantil femení: MERITXELL
PÉREZ - CN Granollers Sincro; cadet masculí: FRANCESC
CARMONA - Societat Pescadors Les Franqueses; cadet
femení: NÚRIA GARRIDO - PME Les Franqueses - Bàsquet;
juvenil masculí: CARLOS SÁNCHEZ - CF Bellavista-Milán;
juvenil femení: LAURA LÓPEZ - CE Les Franqueses Handbol;
sènior masculí: ESTEBAN ANTEQUERA - BM La Roca;
sènior femení: EMMA MUNTAL - CE Les Franqueses Handbol.
Lacte va comptar amb la presència dautoritats com
Francesc Torné, alcalde de les Franqueses, Josep M. Dia,
regidor dEsports, Francesc Colomé, vicepresident del PME,
Ramon Coma, vocal del Consell dAdministració del PME,
José Ramírez, regidor de lAjuntament de les Franqueses, i
els esportistes Sergi Mingote, alpinista, i Joan Creus,
exjugador de bàsquet.
Les entitats que van participar en la sisena edició de la
Nit de lEsport de les Franqueses són les següents: AE
Ramassà, AE Veterans Bellavista-Milán, CF Bellavista-Milán,
CF Les Franqueses, CF Atlético Bellavista, CE Llerona, CF
Joventut Llerona, CE Les Franqueses Bàsquet, CE Les
Franqueses Handbol, Club Petanca Bellavista, Club Petanca
Corró dAmunt, Club Tir amb Arc les Franqueses, CF Peña los
Amigos, Societat de Pescadors de les Franqueses, Club
Tennis les Franqueses, Club Natació Granollers Sincronitzada,
BM La Roca, HB Canovelles, BM Granollers, Club dEscacs
Les Franqueses, Societat de Caçadors de les Franqueses,
Grup Fondistes Bellavista, Club Shiho-Wari, CB Lliçà dAmunt
i GEG Granollers.
Josep Campaña
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Presentació del vídeo del 50è
aniversari del CF Les Franqueses
El 26 de juny de 2001 a les 20 h va tenir lloc la
presentació del vídeo commemoratiu del 50è aniversari del
Club Futbol Les Franqueses, a la sala dactes del Centre Cultural de Can Ganduxer.
Lacte, organitzat pel Patronat Municipal dEsports de
les Franqueses amb la col.laboració de CF Les Franqueses,
va comptar amb lassistència d'unes 60 persones. La
presentació de lacte va anar a càrrec del regidor dEsports,
Josep M. Dia. Seguidament es va poder veure una exposició
de motius en referència a ledició del vídeo commemoratiu, a
càrrec de Carles Martínez, president del CF Les Franqueses.
Lalcalde de les Franqueses, Francesc Torné, va tancar lacte.
Dolors Reverter i Mar Sánchez

XV Cursa de Fons de Bellavista
El diumenge 1 de juliol de 2001 va tenir lloc la XV
Cursa Popular de Bellavista, organitzada per l'AE Grup
Fondistes Bellavista, amb la col.laboració del PME.
La prova, que va tenir la sortida a la plaça Major de
Bellavista a les 9 h, va comptar amb la participació duns 550
atletes, una xifra superior a la de ledició passada.
La classificació va ser la següent: masculí: 1. Manel
Parejo (Badalona); 2. Jordi Ruiz (la Garriga); 3. David Roma
(Folgueroles); 4. Agustín Díaz (Parets); 5. Quim Bagan (les
Franqueses); femení: 1. Carme Ballesteros (Terrassa); 2. Ana
Belén García (les Franqueses); 3. Paqui Lombardo (Sant
Celoni).
Paral .lelament a la cursa sènior es va disputar un
recorregut de 1.300 metres per a nens, amb la participació de
55 corredors. La classificació va ser la següent: masculí: 1.
Jacint Choiquet (Canovelles); 2. Sergio Torres (Canovelles);
3. Robert Díez (Sta. Maria de Palautordera); femení: 1. Andrea
Díez (Sta. Maria de Palautordera); 2. Jordana Conjil (la
Garriga); 3. Tamara Ortega (la Garriga).
Lactivitat, que crea molta expectació entre els veïns,
va comptar amb un gran número de públic durant la prova i en
el lliurament de premis, que va comptar amb la presència de
lalcalde de les Franqueses, Francesc Torné, i del regidor
dEsports, Josep M. Dia. Tots els participants van rebre una
bossa amb obsequis.
Mar Sánchez

XI Torneig de les 12 hores de
bàsquet de La Perestroika
El 8 de juliol de 2001 va tenir lloc lXI Torneig de 12
hores de bàsquet La Perestroika, que es va celebrar al Pavelló
Poliesportiu Municipal de les Franqueses. Aquesta activitat,
organitzada per lAE La Perestroika amb la col.laboració del
Patronat Municipal dEsports, va comptar amb la participació
de vuit equips de la comarca. El torneig va començar a les 8
del matí i va finalitzar a les 8 del vespre. La classificació final
va ser la següent: 1. Falty Towers; 2. Hebel Esports; 3. AE La
Perestroika; 4. Sorriana; 5. Peña Verde; 6. La Mochila de

Rullán; 7. Janys; 8. Hiades Òptica Maestre.
Mar Sánchez

Límit 24 hores de mountain bike
Els dies 14 i 15 de juliol de 2001 es va celebrar la
vuitena edició de la cursa Límit 24 hores de mountain bike. En
aquesta ocasió hi van assistir participants del Barcelonès, de
la Bisbal dEmpordà, de Tarragona i de Logroño, amb un
increment de participants (103 inscrits) i de públic, que va
arribar a un total de 2.000 persones. Les modalitats de
competició van ser per equips i individual.
Enguany no es va poder completar la prova, ja que
diumenge va ploure i els camins estaven impracticables, cosa
que va obligar a suspendre la prova quan es portaven només
18 hores de competició.
La classificació final va ser la següent: per equips: 1.
Au Cacau Team (Terrassa); 2. Ravet Boke (Parets del Vallès);
3. CC Vilassar de Mar; individual: 1. Star Bike (St. Vicenç de
Torelló); 2. Eugeni Durango (La Bisbal dEmpordà); 3. Esport
Lleure (Cerdanyola).
Mar Sánchez

Recepció al CF Joventut Llerona
El 17 de juliol de 2001 es va dur a terme a la sala
dactes de lajuntament una recepció al CF Joventut Llerona
per haver guanyat el Campionat Comarcal del Vallès Oriental
de futbol. Amb aquest acte, organitzat pel Patronat Municipal
dEsports, es va voler reconèixer aquest club per la fita aconseguida durant la temporada. Lacte va consistir en una
recepció oficial i en la signatura dels membres de lequip en
el Llibre dHonor de lEsport de les Franqueses. Posteriorment,
el PME va oferir un refrigeri a tots els assistents.
Mar Sánchez i Dolors Reverter

Exhibició de Biketrial
El 22 de juliol de 2001 va tenir lloc per primera vegada
a les Franqueses lexhibició Trial Biketrial - Trial amb bicicleta
a càrrec de César Cañas, vuit vegades campió del món, i Ot
Pi, 12 vegades campió del món Bike Trial Shows. Lactivitat,
organitzada pel Club Ciclista Corró dAmunt amb la
col.laboració del PME i el Consell del Poble de Corró dAmunt,
va tenir lloc a la Zona Esportiva de Corró dAmunt.
Aquesta activitat tenia com a objectiu promocionar
aquest esport entre la població del nostre municipi, que va
donar una resposta molt positiva amb lassistència dunes
300 persones.
Els dos participants sentrenen per competir al
Campionat del Món i fan exhibicions per difondre aquest
esport. A les exhibicions porten un tràiler amb tot el material
necessari.
En aquesta ocasió, César Cañas va batre el récord
oficiós del món de salt lateral (3,12 metres). Lèxit de lactivitat
fa pensar en lorganització de noves edicions tant daquesta
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especialitat com daltres de mountain bike.
Mar Sánchez

Celebració del 50è aniversari del
Club Futbol Les Franqueses
El 6 de setembre de 2001 es va celbrar lúltim acte del
50è aniversari del CF Les Franqueses amb un partit que va
enfrontar lequip amateur A del CF Les Franqueses i el juvenil
del RCD Espanyol.
Aquesta activitat, organitzada pel CF Les Franqueses
amb la col.laboració del Patronat Municipal dEsports de les
Franqueses, va tenir lloc al Camp de Futbol Municipal de
Corró dAvall.
A linici de lacte es van lliurar medalles commemoratives als jugadors que havien format part dels primers equips
quan es va fundar el club i als expresidents del club.
Seguidament, es van entregar plaques al RCD Espanyol i al
CF Les Franqueses.
Els exjugadors reconeguts i homenatjats són Joan
Ganduxé, Martí Ribas, Genís Lloveras, Jaume Fortuny, Esteve
Meléndez, Jaume Ambrós, Òscar Bellet, Pere Carbonell,
Genís Exclusa, Joan Girbau, Jaume Codina, Josep Lloveras i
Joan Jubany.
Els expresidents que van rebre el reconeixement del
club són els senyors Arabia, Nogués, Ginestí, Isidre Serra,
Joan Ibáñez, Joan Arabia, Agustín Bertos, José Luis González,
Joan Fortuny i Pep Comas.
El partit que es va disputar va finalitzar amb el resultat
dempat a tres. Aquest acte, que va comptar amb la presència
de lalcalde de les Franqueses, Francesc Torné, el regidor
dEsports, Josep M. Dia, el vicepresident del PME, Francesc
Colomé, el president del CF Les Franqueses, Carles Martínez,
i un representant del RCD Espanyol, es va cloure amb un
refrigeri amb tots els jugadors participants amb un marcat
caràcter festiu.
Mar Sánchez

Torneig preliminar del
III Trofeu de Futbol Sergi Barjuan
El 13 de setembre de 2001 va tenir lloc el Torneig preliminar del III Trofeu de Futbol Sergi Barjuan, organitzat pel
Patronat Municial dEsports, emmarcat en les activitats de la
Festa Major de les Franqueses.
Aquesta activitat va consistir en un torneig 3x1 en partits
de 45 minuts, al Camp de Futbol Municipal de Corró dAvall.
Els resultats daquest torneig van ser els següents: CF Les
Franqueses-CE Llerona, 1-1; CF Bellavista-Milán-CE Llerona,
4-0; CF Les Franqueses-CF Bellavista-Milán, 1-0.
El jugador del FC Barcelona Sergi Barjuan va cedir
material esportiu com a premi per als clubs participants, una
samarreta signada per ell per al màxim golejador del preliminar que va ser el jugador del CF Bellavista-Milán Billy i uns
guants del porter del FC Barcelona Reina, que va recollir el
jugador Joan Lloret, del CE Llerona, com a millor porter. El
Patronat Municipal dEsports va fer lentrega de les copes. El
CF Les Franqueses, equip guanyador del preliminar, va
guanyar també el dret a disputar el III Trofeu Sergi Barjuan el
12 doctubre de 2001 enfront lEC Granollers i el CE Sabadell.
Josep Campaña

Torneig 3 x 3 bàsquet i 4 x 4
handbol Festa Major Corró d'Avall'01
El 15 de setembre va tenir lloc el Torneig 3 x 3 de
bàsquet i el 4 x 4 dhandbol, al pavelló poliesportiu municipal,
organitzat pel Patronat Municipal dEsports i dins els actes de
la Festa Major de Corró dAvall01. Aquesta activitat, que
sorganitzava per segon any (bàsquet) i per primer any
(handbol), va ser un gran èxit de participació, ja que va comptar
amb la presència duns 80 participants entre els dos esports,
que van disputar partits des de les 10 h fins a les 12.30 h.
La classificació final del Torneig 3 x 3 de bàsquet, en la
categoria dels grans, va ser la següent: 1. Shin Chan; 2.
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Cheewokas; 3. Ultraheroit. En la categoria dels petits, el primer lloc va ser per a Las Machumbreras, el segon, per Betun
i, el tercer, per Los Truenos.
La classificació final del Torneig 4 x 4 dhandbol en la
categoria maxi va ser la següent: 1. Supertrompas; 2. Kamikazes; 3. Calvitos; i en la categoria mini: 1. Los Tiburones; 2. Els
Diables; 3. Atiqueteimporta.
Esteban Antequera

V Torneig de petanca de la Festa
Major de Corró d'Avall'01
El 15 de setembre va tenir lloc el V Torneig de petanca
emmarcat dins de la Festa Major de Corró dAvall. 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 lequip A i el segon, lequip B del Club
Petanca Bellavista.
Per finalitzar lactivitat es va obsequiar a tots els
participants (al voltant de cinquanta) amb una botifarrada, tot
continuant amb lambient de Festa Major. La cloenda va
comptar amb la presència del regidor dEsports, Josep M.
Dia.
Esteban Antequera

Torneig de tennis de la
Festa Major de Corró d'Avall'01

Partit de futbol de veterans de la
Festa Major de Corró d'Avall'01
El 15 de setembre de 2001 va tenir lloc el partit de
futbol de veterans entre els equips del CF Bellavista i el CF
Les Franqueses, emmarcat dins de la Festa Major de Corró
dAvall. El partit va començar a les 18 h i va comptar amb
antics jugadors dambdós clubs, entre els quals hi havia
lalcalde, Francesc Torné, el regidor dEsports, Josep M. Dia,
i el vicepresident del PME, Francesc Colomé.
El resultat final del partit va ser: CF Bellavista-MilánCF Les Franquses, 1-4. Al finalitzar lactivitat es va oferir a tots
els participants (45) un refrigeri per recuperar les forces.
Esteban Antequera

Cicle de Caminades-Montserrat
El 4 doctubre de 2001 va tenir lloc la penúltima de les
caminades del cicle Caminem cap als cent..., tot i les dificultats
del temps que, fins al darrer moment, van fer dubtar de la
possibilitat de fer-la o no.
La sortida es va fer a les 8.30 h i es va arribar al punt de

GAS-OIL C
CALEFACCIÓ I INDUSTRIAL
BONA QUALITAT I PREU

Emmarcat dins de les activitats programades per la
Festa Major de Corró dAvall, el 15 de setembre de 2001 es
va celebrar el Torneig de tennis de Festa Major. Des de les 15
h i fins a les 20 h es van anar celebrant partits cadascun en
classe oberta, amb un total de 15 participants a les Pistes
Municipals de Tennis. Cal remarcar que en aquest torneig,
que sorganitza com a complement de la Festa Major, es premia la participació, això fa que saconsegueixi un bon ambient
de competició. Al finalitzar el torneig es va fer entrega als
participants duna figura commemorativa i es va dur a terme
un refrigeri, al qual va assistir-hi el regidor d'Esports, Josep
M. Dia.
Esteban Antequera

DISTRIBUÏDOR COMERCIAL

Torneig de futbol sala de la Festa
Major de Corró d'Avall'01
El 15 de setembre de 2001, dins del marc de la Festa
Major de Corró dAvall, va tenir lloc el cinquè Torneig de futbol
sala de Festa Major, un torneig destinat als equips que són
íntegrament del municipi. Lactivitat va començar a les 17.15
h i va finalitzar a les 20.30 h, al pavelló poliesportiu municipal.
La classificació va ser la següent: 1. AVV Bellavista; 2.
ACC; 3. Futbol Sala Cazadores; 4. Futbol Sala Tata Caçadors.
Lacte de cloenda va comptar amb la presència del
regidor d'Esports, Josep M. Dia.
Esteban Antequera

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

SERVEI A DOMICILI
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Obert el període
dinscripcions a
la piscina coberta
INFORMACIÓ
al telèfon

620 94 85 82
I a partir del 22 de juny,
de les 10 a les 19 hores,
a la recepció de les
Piscines Municipals dEstiu
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programes i serveis
programes d’activitats
programes d’activitats
aquàtiques

Cursos de natació: cursos destinats a totes les edats, amb l’objectiu
de millorar les qualitats físiques i desenvolupar les diferents tècniques
de la natació i els esports aquàtics.
Aiguagim: programa adreçat a persones majors de 16 anys en què es
treballa la millora de la condició física mitjançant exercicis aquàtics.
Activitats aquàtiques per a gent gran: programa adreçat a persones
majors de 65 anys que volen estar en forma i mantenir la salut
mitjançant els exercicis més adequats.
Activitats aquàtiques per a nadons: programa dirigit a nadons entre
3 i 36 mesos, que incorpora la participació activa dels pares. L’objectiu
principal és la familiaritzaió en tots els àmbits de desenvolupament
del nadó.
Activitats aquàtiques escolars: programa adreçat a les escoles, amb
l’objectiu d’educar i millorar les capacitats físiques i els hàbits higiènics
mitjançant l’activitat aquàtica.
Bany lliure: servei d’ús lliure adreçat a tots els abonats i usuaris. Per a
aquesta pràctica es comptarà amb l’assessorament tècnic d’un especialista i vigilància, en els espais reservats per a aquest ús.

programes d’activitats
físiques dirigides

Orientats a millorar la condició física i la qualitat de vida mitjançant
activitats adaptades a les teves necessitats i inquietuds:
Aeròbic: programa dirigit a joves i adults per millorar la coordinació i
sincronització musical, augmentar la resistència física i la capacitat
cardiovascular.
Activitat física per a gent gran: programa adreçat a les persones majors
de 65 anys, que tenen l’objectiu de millorar les capacitats físiques en
el medi terrestre, facilitant un marc de relació amb els altres.
Manteniment: cursos adreçats a joves i adults amb l’objectiu de
millorar la força, flexibilitat, resistència i potència amb l’objectiu
d’assolir un bon estat físic.

sala de fitness

Fitness muscular i cardiovascular: servei d’ús lliure adreçat a majors
de 15 anys que desitgin aconseguir un bon estat físic. Es comptarà
amb l’assessorament i el seguiment d’un tècnic especialista.
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programes de salut

lloguers

Aqua-salus: programa dirigit a adults amb patologies de columna i
altres alteracions de l’aparell locomotor. Es desenvolupa en el medi
aquàtic.
Natació terapèutica: programa adreçat a nois i noies amb problemes
de columna. Els tractaments són individualitzats i es desenvolupen
en el medi aquàtic i terrestre.
Gimnàstica correctiva: programa adreçat a adults amb patologies
de columna i altres alteracions de l’aparell locomotor. Es desenvolupa
en el medi terrestre.
Prepart: programa aquàtic adreçat a dones embarassades on es
desenvolupa un treball respectant els diferents processos d’evolució
de l’embaràs.
Lloguer de pistes de tennis
Lloguer de piscina

servei municipal de medicina esportiva
Revisions mèdiques
Proves d’esforç
Consultes mèdiques

servei municipal de fisioteràpia esportiva
Massatge terapèutic
Rehabilitació física
El Complex Esportiu Municipal Les Franqueses és la zona esportiva més completa del municipi.
Consta de: 3 piscines d’estiu, 2 piscines climatitzades cobertes, sala d’activitats
físiques dirigides, sala de fitness (musculació), aula de formació, 3
pistes de tennis, bany de vapor, sauna, hidromassatge, vestidors, àrea
de medicina i fisioteràpia de l’esport, àrea del Patronat Municipal
d’Esports, restaurant i cafeteria

preus

Quota d’inscripció (matrícula)

Abonament mensual

Adult (18 a 65 anys) ......................... 42 €
Jove (6 a 17 anys) ............................. 24 €
Infantil (fins a 5 anys) ........................ gratuït
Gent gran (majors de 65 anys) ....... 24 €
Familiar (a partir del 2n) .................. 30 €

Adult (18 a 65 anys) ......................... 23 €
Jove (6 a 17 anys) ............................. 18 €
Infantil (fins a 5 anys) ........................ gratuït
Gent gran (majors de 65 anys) ....... 18 €
Familiar (a partir del 2n) .................. 18 €

Federat a una entitat esportiva de les Franqueses: 10% de descompte de la quota
jove

AQUEST ESTIU REMULLA'T
A QUALSEVOL HORA!
BUTLLETÍ INFORMATIU DEL
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

Piscines Municipals
de les Franqueses
INICI TEMPORADA D'ESTIU: 22 DE JUNY
Dia 22 de juny: JORNADA DE PORTES OBERTES. ENTRADA GRATUÏTA

- PREUS:
Entrades puntuals:
3 EUR
Adults (17 a 65 anys):
2,5 EUR
Menors (6 a 16 anys):
gratuït
Infantil (0 a 5 anys):
- Punt de venda: a la mateixa instal·lació
Entrades puntuals (cap de setmana i/o festius):
3,5 EUR
Adults (17 a 65 anys):
3 EUR
Menors (6 a 16 anys):
gratuït
Infantil (0 a 5 anys):
Abonaments 10 banys:
25 EUR
Adults (17 a 65 anys):
19,5 EUR
Menors (6 a 16 anys):
gratuït
Infantil (0 a 5 anys):
- Punt de venda: a la mateixa instal·lació
- ALTRES ACTIVITATS:
- Festa recreativa
- Aiguagim
- Kayak a la piscina

- Bateig de submarinisme
- Dinamització esportiva...

Abonaments temporada:
50 EUR
Adults (17 a 65 anys):
31 EUR
Menors (6 a 16 anys):
gratuït
Infantil (0 a 5 anys):
- Punt de venda: recepció de les piscines municipals i als
baixos dels vestidors del camp de futbol
Cursets de natació
Adults
Adults
Gent gran
Gent gran
ENP (3 a 5 anys)
ENP (3 a 5 anys)
EN (6 a 16 anys)

Horari
9.30 - 10.15 h
19.40 - 20.25 h
9.30 - 10.15 h
19.40 - 20.25 h
17.15 - 18.00 h
18.00 - 18.45 h
18.50 - 19.35 h

Preu
58 EUR
58 EUR
38,5 EUR
38,5 EUR
48 EUR
48 EUR
48 EUR

Per a més informació:
- a l'oficina del PME
- a les piscines municipals (a partir del 22 de juny)
- als baixos dels vestidors del camp de futbol

E



93 846 70 83
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trobada a les 10 h. Després desmorzar i pujar al funicular de
Sant Jeroni es va iniciar la caminada. El temps no va permetre
complir amb tot el programa previst i es va haver de variar.
Abans danar a dinar es va visitar una ermita, lesglésia i la
Mare de Déu de Montserrat.
A les 15.30 h es va sortir de Montserrat i es va arribar a
les 17 h a les Franqueses. La gent gran que va participar en
aquesta sortida, un total de 28 persones, van valorar positivament la caminada pel seu suau nivell i per la vistositat del
paisatge.
Mar Sánchez, Josep M. Moreno i Dolors Reverter

II Rànquing de Bàdminton
El 7 doctubre de 2001 va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal el I Rànquing de Catalunya de Bàdminton de
la temporada 2001/2002. Lactivitat va comptar amb 70
jugadors, que van disputar un total de 150 partits dividits en
13 categories de diferent nivell.
La classificació va ser la següent: campió categoria
individual masculí A: Abel Hernández; campió individual
femení A: Cristina Hernández; campió dobles masculí A: Alberto Fernández i J. Manuel González; campiona dobles mixtos A-B-C: Joaquim San Nicolás i Heidi K. Andersen; campió
dobles masculí B: Xavier Mena i Roger Maynou; categoria
individual femení B: Lucía Gómez; categoria dobles femení AB: Cristina Hernández i Ruth Yoñez; categoria individual
masculí E: Jordi Vallverdú; categoria individual masculí C:
Carles Martín; categoria dobles masculí C-D: David Rubio i
Josep Bartoli; categoria individual masculí B: Miquel Ángel
Toral; categoria individual femení C: Marai Rocasolbas.
Lentrega dels premis la va fer el president de la secció,
Francisco Barranco. El bon ambient de la competició va ser
la nota més característica daquest rànquing, que va comptar
amb la presència del Director Tècnic de la Federació Catalana de Bàdminton, Rafa Lucas, i del regidor dEsports, Josep
M. Dia.

na. En aquesta edició es va organitzar un torneig preliminar
de 3 x 1, que va enfrontar el CE Llerona, el CF Les Franqueses
i el CF Bellavista-Milán, a més dun torneig de Futbol Lleure
amb la participació de lAt. Bellavista, l'AE Peña Los Amigos,
la SPD Amigos de la Caña, l'AE Ramassà, el CF Joventut
Llerona i el CD Corró dAvall, que va acabar amb la victòria a
la final del CE Corró dAvall.
Però la classificació del III Trofeu de futbol Sergi Barjuan
va ser la següent: 1. EC Granollers; 2. CF Les Franqueses; 3.
CE Sabadell.
Al finalitzar lacte es van lliurar les copes als primers i
segons classificats dambdós trofeus i material esportiu cedit
per Sergi Barjuan, com a obsequi. A lacte hi van assistir
lalcalde, Francesc Torné, el regidor dEsports, Josep M. Dia,
els pares de Sergi Barjuan, el vicepresident del PME, Francesc
Colomé, lamfitrió, Sergi Barjuan, i el també jugador del FC
Barcelona, Gerard López.
Esteban Antequera

Jornades grup prebenjamí mixt
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 i, aquest any, per primer cop, a lescola Joan Camps i
Giró. A més a més es busca donar loportunitat denfrontar-se

Esteban Antequera

III Trofeu de futbol Sergi Barjuan

Av. Santa Eulàlia, 2, 2º A - LES FRANQUESES
Tel. 93 840 41 25 - Fax 93 849 99 54

triunf

El 12 doctubre de 2001 va tenir lloc el III Trofeu de
futbol Sergi Barjuan, organitzat pel Patronat Municipal
dEsports amb el patrocini daquest jugador del FC Barcelo-

C/ Pompeu Fabra, 15
Tel./Fax 93 870 55 28
08400 GRANOLLERS

METALLS SIMBÒLICS
I ESPORTIUS

•
•
•
•
•
•
•
•

TROFEUS - COPES
MEDALLES - PINS
PLAQUES HOMENATGE
CLAUERS PUBLICITARIS
OBJECTES ANIVERSARIS
BANDERINS
CAMISETES ESTAMPADES
EQUIPACIONS ESPORTIVES

Tel. mòbil
629 57 50 60

C/ Gravina, 44
Tel./Fax 93 799 48 52
08302 MATARÓ
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a diferents escoles dels voltants i així poder conèixer la seva
forma dorganització.
Les que shan fet fins ara en el transcurs daquesta
temporada són les següents: 20 doctubre de 2001: trobada
Cervetó a les Franqueses; 17 de novembre de 2001: trobada
interna a les Franqueses; 15 de desembre de 2001: trobada
interna a les Franqueses; 26 de gener de 2002: participació
al Cros Escolar les Franqueses; 26 de febrer de 2002: trobada
Anna Mogas i Cervetó a les Franqueses; 16 de març de 2002:
trobada interna a les Franqueses; 6 dabril de 2002: trobada
amb lEscola Pia a les Franqueses; 25 de maig de 2002:
trobada amb lEscola Pia al Tub de Granollers.
Sha de dir que després de cada trobada, ja fos interna
o amb altres entitats, sempre sha 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 el seu temps per a aquestes activitats.
Esteban Antequera

Trobada de gent gran a Parets
El 27 doctubre de 2001, el Grup dActivitat Física per a
Gent Gran de les Franqueses va assistir a una trobada
organitzada pels companys de Parets del Vallès, a la qual
també van assistir representants daltres poblacions de la co-

JA PODEU ENCARREGAR ELS
LLIBRES DE TEXT
CURS 2002-2003

marca com Canovelles i Lliçà dAmunt, entre daltres.
A larribada a Parets una monitora va rebre el grup de
les Franqueses. Cada població es va subdividir en quatre
grups, amb un color per a cada subgrup, i així sajuntaren
quatre grans grups, cadascun amb el seu color, que agrupaven
participants de cada municipi. Daquesta manera les persones de diferents poblacions es van barrejar.
Es van planificar quatre activitats, organitzades en forma de circuit de quatre estacions, amb un treball efectiu duns
deu minuts per estació aproximadament. Els participants van
gaudir duna estació de dansa, una daeròbic, una de tai-txi i
una on es feien jocs amb pilotes i paracaigudes. Després de
les dues primeres sessions es van repartir entrepans i aigua
per a esmorzar per a tothom.
Un cop fetes les activitats, es va reunir el conjunt de
participants dins el pavelló i va començar un treball de danses
que va acabar amb lentrega dun paraigües per a tots i una
coreografia col.lectiva amb el paraigües.
Lacte va finalitzar amb els parlaments dels organitzadors i dels responsables polítics de Parets del Vallès, que van
concloure lacte amb lentrega de plaques commemoratives
per a cada població participant i una bossa amb obsequis per
a tothom. El regidor dEsports de les Franqueses, Josep M.
Dia, i el monitor de lactivitats, José M. Moreno, van assistir a
aquest acte.
Mar Sánchez i José M. Moreno

Cicle de caminades-Garraf
El 30 doctubre de 2001, amb un dia realment destiu,
es va fer una sortida al Garraf. La sortida es va fer a les 8.30 h
i es va arribar al punt de trobada amb els monitors a les 10 h.
Després desmorzar al lloc on acabava el camí, es va
començar la caminada al castell dEramprunyà, a través duna
(passa a la pàgina 27)
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Sorteig entre tots els nostres clients d'una:

MOUNTAIN BIKE
Data del sorteig 30 - 9 - 2002

Els pagareu en 3 mesos
sense interessos.
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Fotografia SARA M. - Tel. Fax 93 849 38 09
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Fotoestudi LA ROCA - Tel. Fax 93 842 25 27
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(ve de la pàgina 22)
pujada en el transcurs de la qual es van poder veure diversos
masos antics de la zona. Pels volts de les 14.30 h es va arribar a la Clota, després de passar per davant dalgunes
construccions típiques com la Barraca de vinya, el Mas Trabal
o Can Roure fins a cloure la caminada a les 16 h.
Aquesta sortida va ser la més dura de totes les
caminades i va comptar amb la participació de 35 persones i
dos monitors del Patronat que van acompanyar el grup.
Oficialment, aquesta era la darrera caminada del programa
de la Diputació Caminem cap als cent..., tot i que, per la bona
acollida de tots els grups, la Diputació va fer un acte de cloenda
per a tots els participants el 19 de novembre a Sant Celoni.
Mar Sánchez, Joséma Moreno i Esteban Antequera

Xerrada-col·loqui amb Sergi Mingote

El 13 de novembre de 2001 va tenir lloc, a la sala
dactes del Centre Cultural de Can Ganduxer, la primera de
les xerrades que el Patronat Municipal dEsports tenia previs-
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ta dins el Cicle de Conferències 2001-02. La xerrada-col.loqui,
amb el títol Ascens a lEverest, va anar a càrrec de lalpinista
Sergi Mingote. A la xerrada van assistir-hi també lalcalde de
les Franqueses, Francesc Torné, el regidor dEsports, Josep
M. Dia, i el vicepresident del PME, Francesc Colomé.
Després de fer una breu presentació, Mingote va passar
la pel.lícula 8.848, del seu ascens a lEverest el mes de maig
de lany 2000. Quan va acabar la projecció, es va obrir un torn
de preguntes entre les més de seixanta persones que van
assistir-hi, que va durar fins a les deu de la nit. Entre els
assistents hi havia alumnes de lIES Lauro, gent del municipi
i un alt percentatge de públic interessat en el món de la
muntanya. Cal destacar que aquesta xerrada va ser tot un èxit
de públic i de premsa, ja que fins i tot les càmeres de TV3 van
gravar imatges per a un programa desports.
Mar Sánchez

Jornada de promoció de bàdminton
El 16 de novembre de 2001 va tenir lloc al Pavelló Poliesportiu la Jornada de promoció de bàdminton, que cada
temporada organitza el PME. Aquesta jornada forma part dun
programa de promoció dels esports que, tot i estar integrats
en la vida esportiva, tenen poc número de participants.
En aquesta ocasió es va comptar amb una important
participació (45 nois i noies), la majoria dels quals provenien
de lIES Lauro. La jornada va començar a les 9 del matí amb
una breu explicació teòrica i després va continuar amb la
pràctica sobre aspectes tècnics, finalitzant amb partits entre
els assistents. Linterès dels participants va fer que sallargués
la jornada mitja hora més del que estava previst inicialment.
En acabar la jornada, el PME va oferir a tots els
participants un refrigeri. Cal destacar la col.laboració de Jordi
Plana, professor de lIES Lauro, en aquesta jornada.
Esteban Antequera

FABRICACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS PER A PISCINES

POLÍGON PLA DE LLERONA. C/. ITÀLIA, s/n (LLERONA)
Tel. 93 849 24 67 / Fax 93 849 66 28
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Cloenda del Cicle de passejades
El 19 de novembre de 2001 va tenir lloc a Sant Celoni
la cloenda del Cicle de passejades que organitza la Diputació
de Barcelona i en el qual el PME de les Franqueses hi va
participar amb el seu Grup dActivitat Física per a la Gent Gran
amb un total de 30 persones i tres monitors (José M. Moreno,
M. Àngels Torres i Dolors Reverter).
La jornada va començar a les 9.30 del matí amb la
benvinguda a tots els grups i la projecció dun audiovisual
sobre el Montseny. Seguidament, es va fer una passejada per
Santa Fe del Montseny. El dinar va comptar amb lassistència
dunes 250 persones de tots els municipis participants en les
caminades. A la tarda, a lAteneu de Sant Celoni es va fer la
projecció de diapositives de totes les passejades, hi va haver
els parlaments de les autoritats i es va lliurar un obsequi a tots
els participants.
La valoració daquesta trobada-cloenda és molt positiva, tot i el fred que feia per la neu caiguda el dia anterior.
Joséma Moreno i Mar Sánchez

Xerrada-col·loqui amb J. M. Vela
L11 de desembre de 2001 es va celebrar la segona
de les xerrades que el PME havia programat dins el Cicle de
Conferències 2001-2002. En aquesta ocasió, la xerrada
col.loqui, amb el títol Planificació de lentrenament als esports
col.lectius, va anar a càrrec de J. M. Vela, cap del Departament
de Planificació del Centre dAlt Rendiment de Sant Cugat.
Lacte va començar a les 19.30 h a la sala dactes del
Centre Cultural de Can Ganduxer i va comptar amb la presència de lalcalde de les Franqueses, Francesc Torné, el regidor
dEsports, Josep M. Dia, el vicepresident del PME, Francesc
Colomé, i els també regidors Ramon Coma, Josep Lluís Pujol
i José Ramírez.
Després duna breu presentació, J. M. Vela va oferir
una xerrada en la qual va explicar la intenció de complementar la formació dels entrenadors de tots els esports que tenen
presència física en el municipi, amb suport de material
didàctic. En acabar lexposició, es va obrir un torn de preguntes entre les més de 20 persones que van assistir-hi. Entre els
assistents hi havia nens i nenes de lIES Lauro, entrenadors
de futbol, bàsquet, bàdminton i handbol, i persones interessades en el món de lesport.
Mar Sánchez
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Inauguració de les grades del
Pavelló Poliesportiu Municipal
El 16 de desembre de 2001 es van inaugurar les noves
grades del Pavelló Poliesportiu Municipal, amb un acte organitzat pel PME. A partir de 2/4 d11 del matí es va dur a terme
un clínic dhandbol, a càrrec de Marc Amargant, jugador del
KH-7 BM Granollers. Posteriorment, lexjugador de bàsquet,
Joan Creus, i el tècnic del Club Bàsquet Joventut de Badalona, Randy Knowles, van fer un clínic de bàsquet. Knowles va
explicar als nens i nenes la tècnica del bot, encistellar i passar
en forma de conte.
En aquesta jornada hi van participar al voltant de 120
nens i nenes del total de 160 que formen part de les seccions
de bàsquet i handbol del PME, a més duna gran afluència de
públic, entre el qual hi havia lalcalde, Francesc Torné, el regidor dEsports, Josep M. Dia, i el vicepresident del PME, Francesc Colomé.
Les noves grades, que han suposat una inversió duns
cinc milions de pessetes, han significat una important millora
per als espectadors que assisteixen als partits que es disputen en aquest recinte esportiu.
Mar Sánchez

Cloenda de Nadal de l'Escola
Esportiva Municipal
Els dies 19, 20 i 21 de desembre de 2001 van tenir lloc
les cloendes de lEscola Esportiva Municipal. Com ja es va
fent cada any, el Patronat Municipal d'Esports de les
Franqueses ofereix un refrigeri a tots els grups que formen
part de lEscola Esportiva Municipal: psicomotricitat, prebenjamí, handbol, bàsquet i bàdminton, amb lobjectiu de
començar lambient nadalenc daquestes dates i felicitar lany
nou.
En aquesta edició, es va obsequiar a tots els participants
de les activitats amb una postal nadalenca amb una foto
personalitzada de cada equip. Cal destacar la bona acollida
que una vegada més ha tingut aquesta activitat, tant per part
dels nens i nenes, com dels pares.
Mar Sánchez
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Esquiada de Nadal'01
Del 27 al 30 de desembre de 2001, el PME va
organitzar, com cada any per aquesta època, lesquiada de
Nadal, sempre dins de les activitats de promoció dhivern que
es programen cada temporada. Hi van particpar 20 esquiadors,
amb tres responsables del PME, que van visitar les estacions
de Porté Puymorens, Puigmal i la Masella. Tots els participants
van poder gaudir de dues hores diàries de classe amb monitor per als diferents nivells en snow i esquí normal.
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Puiggraciós. Benjamí masculí: Cristian Olivenza (CA
Canovelles); equip: CEIP Joan Sanpera i Torres. Benjamí
femení: Júlia Almor (CEIP Tagamanent); equip: CEIP
Tagamanent. Prebenjamí masculí: Bernat Galceran (CA Sant
Celoni); equip: CEIP Puiggraciós. Prebenjamí femení: Fara
Adhadou (CEIP Puiggraciós); equip: CEIP Puiggraciós.
Els guanyadors del VII Cros Popular Les Franqueses
van ser els següents: Homes: Alfonso Guillén (CA Canovelles). Dones: Jéssica Castillo (CA Parets).
Mar Sánchez

Mar Sánchez

X Cros Escolar i VII Cros Popular
El 26 de gener de 2002 es va celebrar el X Cros Escolar i el VII Cros Popular de les Franqueses, organitzat pel
PME. Aquesta activitat es va desenvolupar per segon any
consecutiu, i com a espai ja definitiu, a la Finca de Can Sala,
a Corró dAmunt, gràcies a la col.laboració de lempresa
propietària, Nissan. Aquestes curses estan emmarcades en
la Lliga de Cros del Consell Esportiu Comarcal.
Al Cros Escolar hi van participar 375 atletes, un 20%
dels quals eren de les Franqueses i, al Cros Popular, 420, un
40% daquests del municipi, xifres que signifiquen un rècord
de participació des que es fa a Can Sala.
Els guanyadors de les diferents proves del X Cros Escolar Les Franqueses van ser els següents: Cadet masculí:
Octavi Camps (CA Granollers); equip guanyador: CA
Granollers. Cadet femení: Andrea Díez (CA Sant Celoni);
equip: CA Parets. Infantil masculí: Sergio Torres (CA
Canovelles); equip: CA Granollers. Infantil femení: Olaia Vicente (CA Mollet); equip: IES Blancafort. Aleví masculí: Alex
Ramos (CA Canovelles); equip: Escola Granullarius. Aleví
femení: Fátima Teiout (CEIP Puiggraciós); equip: Escola

ELECTRO SAE
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Jornada de promoció de tir amb arc
El 23 de febrer de 2002 es va celebrar la Jornada de
promoció de tir amb arc, a una de les naus de lantiga zona
dels militars. Lorganització va anar a càrrec del Patronat
Municipal dEsports amb la col.laboració del Club de Tir amb
Arc de les Franqueses.
La Jornada de promoció de tir amb arc va comptar
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amb 40 participants, majoritàriament alumnes de lIES Lauro,
i ciutadans del municipi.
La jornada va començar amb una petita explicació
teòrica, per després passar a la pràctica. Aquesta activitat
forma part dun 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.
Mar Sánchez

Minigrada RCD Espanyol-Las Palmas
El 24 de febrer de 2002 es va fer la sortida, dins el
programa Minigrada del RCD Espanyol, per veure el partit
entre lEspanyol i la UD Las Palmas. Aquesta sortida, organitzada pel PME de les Franqueses, va comptar amb lassistència
dels equips base del CF les Franqueses i el CE Llerona.
En total van participar-hi 60 nens, 60 pares i entrenadors, delegats i directius dels dos clubs. Lalcalde de les
Franqueses, Francesc Torné, i el regidor dEsports, Josep M.
Dia, també van assistir-hi.
Lobjectiu daquesta activitat és proporcionar la possibilitat als nens que practiquen futbol al municipi de veure
jugadors de la màxima categoria.
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preguntes entre els assistents a lacte, que va finalitzar a les
21 h.
Mar Sánchez

Minigrada RCD Espanyol-Ath. Bilbao
El 10 de març de 2002 es va fer una altra sortida, dins
el programa Minigrada del RCD Espanyol, per veure el partit
que enfrontava lEspanyol amb lAthletic de Bilbao. Aquesta
sortida, organitzada pel PME, va comptar amb lassistència
dels equips base del CF Bellavista-Milán.
En total van participar-hi 225 persones, entre nens,
pares, entrenadors, delegats i directius, a més de lalcalde de
les Franqueses, Francesc Torné, i el regidor dEsports, Josep
M. Dia. A causa de la gran assistència de públic, el PME va
haver dorganitzar cinc autocars per anar a Barcelona.
Lobjectiu daquesta activitat és proporcionar la
possibilitat als nens que practiquen futbol al municipi de veure
jugadors de la màxima categoria. Amb aquesta jornada es
tancava aquest programa de promoció esportiva que el PME
ha pogut organitzar gràcies a la col. laboració del RCD
Espanyol.
Mar Sánchez

Mar Sánchez

Xerrada-col·loqui de Sònia Albuixech
El 5 de març de 2002 va tenir lloc la tercera de les
xerrades que el PME de les Franqueses tenia previstes en el
programa Cicle de conferències 2001/02. En aquesta ocasió,
la xerrada col.loqui, amb el títol Les activitats físiques saludables i la gent gran, va anar a càrrec de Sònia Albuixech,
llicenciada en Ciències de lActivitat Física i lEsport i coordinadora del Grup dEstudi Dona i Esport.
Lacte va començar a les 19.30 h a la sala dactes del
Centre Cultural de Can Ganduxer i va comptar amb la
presència del regidor dEsports, Josep M. Dia, el vicepresident
del PME, Francesc Colomé, i la regidora de Benestar Social,
Rosa Colomé. Després de fer una breu presentació, Albuixech
va començar la seva xerrada, la qual va recolzar amb material didàctic. La xerrada, tot i ser específica, va comptar amb
molta assistència (més de 40 persones), participants dels grups
de gent gran i adults del PME, i es va aprofitar per donar
consells dels exercicis i hàbits beneficiosos per a la salut que
shan de tenir en compte a partir de certa edat.
Un cop finalitzada la xerrada, es va obrir un torn de

Recepció al Club Petanca Bellavista
Com és tradició, quan algun club assoleix una fita
important, lAjuntament va oferir una recepció al Club Petanca
Bellavista perquè el seu equip femení va pujar de categoria
durant la present temporada.
Aquest acte va tenir lloc el 12 de març de 2002, a la
sala dactes de lajuntament i va consistir en la recepció oficial i la signatura dels membres de lequip en el Llibre dHonor
de lEsport a les Franqueses, seguida dun refrigeri al qual
van assistir membres de la junta del club i les participants de
lequip femení amb els seus acompanyants.
Aquesta activitat del PME vol reconèixer les fites
esportives aconseguides cada temporada per les entitats del
municipi. Enguany, i per primer cop, no sha esperat fins al
mes de juliol a fer-les totes ja que, com en aquest cas, hi ha
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esports que tenen un calendari diferent i acaben la temporada abans.
Mar Sánchez

VI Trobada de petanca

R

Seguidament, lacadèmia Josep o Carme va fer una exhibició
de balls de saló. La jornada, a la qual van assistir-hi 230
persones, va cloures amb una botifarrada popular.
El PME va col.laborar un any més amb aquesta
activitats, amb la cessió del pavelló i amb la cessió del material necessari.
Mar Sánchez

El 23 de març de 2002 va tenir lloc la VI Trobada de
petanca, organitzada pel PME amb la col.laboració del Club
Petanca Corró dAmunt. Aquesta jornada es va clebrar al Camp
de Futbol de Corró dAmunt des de les 9 h i fins a les 14 h,
amb lassistència duna setantena de persones dels tres clubs
convidats.
La Trobada de petanca té com a objectiu ajuntar un
cop lany la gent que practica aquest esport, tot i que sigui en
clubs diferents. Per aquest motiu, té un caire festiu i es premia
més la participació que la pròpia competició.
El resultat final va ser el següent: 1. CP Bellavista B; 2.
CP Bellavista A; 3. CP Corró dAmunt; 4. CP Llerona.
Mar Sánchez

Torneig Internacional de Calella
Des del 30 de març i fins l1 dabril de 2002 va tenir lloc
el 19è Torneig Internacional de Calella amb la participació
dels equips dhandbol del PME les Franqueses i del CE Les
Franqueses, amb un total de 100 persones a lexpedició entre
jugadors, entrenadors i pares.
En aquesta ocasió, la competició es va celebrar entre
els municipis de Calella, Canet de Mar, Sant Cebrià de Vallalta
i Sant Pol de Mar. Els equips participants van ser linfantil
masculí, el cadet masculí, el juvenil masculí i femení i el sènior
masculí.
Cada equip tenia la seva pròpia competició i això va
comportar que shaguessin dorganitzar per als desplaçaments amb cotxes. El PME, un any més, va col.laborar en el
desplaçament danada i tornada en autocar. Cal destacar que,
a nivell esportiu, tots els equips van assolir bons resultats tot
i que enguany no va haver-hi cap equip franquesí a les finals
per categories.
El fet més remarcable daquest torneig ha estat, una
vegada més, la possibilitat que els equips dhandbol de les
Franqueses estiguessin tots junts, tant a nivell social com
esportiu. També és destacable el bon ambient i el bon nom
que lexpedició de les Franqueses, any rera any, deixa en
aquest torneig, que comença a ser una tradició entre les
activitats que aquest Patronat programa cada temporada.
Esteban Antequera i Dani Pérez

Marató d'aeròbic de Mans Unides
El 14 dabril de 2002 va tenir lloc la Marató daeròbic
de Mans Unides, amb la col.laboració del PME de les
Franqueses, emmarcada dins de la campanya que aquesta
entitat fa cada any per recaptar fons per obres benèfiques.
Abans de la Marató daeròbic, a les 10 del matí, es va fer una
exhibició del grup Contrajazz i del grup Eva Martos. Després,
a les 11 h, va començar la Marató, a càrrec dIsrael Mallebre.

VII Trofeu BTT de Corró d'Amunt
El 14 dabril de 2002 es va celebrar el VII Trofeu BTT
Corró dAmunt-Puntuable Copa Catalana i Internaconal, amb
sortida a la Zona Esportiva de Corró dAmunt. Aquesta activitat,
organitzada pel Club Ciclista Corró dAmunt i la Federació
Catalana de Ciclisme, va comptar amb la col.laboració del
Patronat Municipal dEsports.
Amb un total de 341 participants, el més remarcable és
que aquesta prova, única a Barcelona, va comptar per segona
vegada amb punts per a la competició internacional. Aquest
fet va comportar la participació dequips de fora de Catalunya,
de la resta de lEstat i de països estrangers, a més dun augment
significatiu de participants.
Els primers classificats per modalitat van ser els
següents: elit: 1r Josep A. Hermida; sub 23: 1r Álex Muñoz;
sub-21: Iñaki Lejarreta; júnior 2: Gerard Talavera; júnior 1:
David Vázquez; cadet 2: Jordi Vila; cadet 1: Eloi Gispert;
màster 30: Ramon Celma; veterans 40: Ramon Rosanas;
veterans 50: Jaume Coca; fèmines: Sílvia Rovira.
Esteban Antequera
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Cicle de Caminades grup Gent Gran
Per segon any consecutiu, el PME ha participat en el
Cicle de Caminades que organitza la Diputació de Barcelona
i el Grup Excursionista de Cordada. En aquesta ocasió, només
han estat dues caminades, ja que la resta del programa sha
fet en col.laboració amb els municipis que lany passat hi van
participar i que faran damfitrions i es visitaran respectivament.
El 15 dabril de 2002 es va fer la primera sortida a Montesquiu amb un total de 26 participants i els dos monitors, Josema Moreno i Esteban Antequera. La sortida va anar molt bé
i el temps va acompanyar. Durant la passejada es va visitar
també el Castell de Montesquiu, completant així la jornada.
El 28 de maig de 2002 es va dur a terme la segona
sortida a la Serra de lObac. En aquesta ocasió van participarhi un total de 29 persones del Grup dActivitat Física per a la
Gent Gran i les dues responsables, Dolors Reverter i M. Àngels
Torres. Aquesta sortida va ser una mica més dura que lanterior,
però el bon temps i el paisatge van fer oblidar el gran esforç.
La gent gran ja està desitjant començar lactivitat lany vinent
per poder continuar amb aquest programa, que comportarà
rebre dos municipis que ens visitaran en una ruta per les
esglésies romàniques del municipi.
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personalitats com el secretari general de l'Esport de la
Generalitat de Catalunya, Josep Antoni Maldonado, lalcalde
de les Franqueses, Francesc Torné, el regidor dEsports, Josep
M. Dia, i el president de la Federació Catalana de Petanca,
Josep Orlando.
A aquest acte inaugural van assistir-hi més dun centenar de persones, menys presència de la prevista a causa de
la pluja, que va obligar a canviar el programa dactes. Les
activitats previstes van haver de celebrar-se dins el bar local
social de les noves pistes de petanca. Tot i que no es van
poder celebrar les partides previstes entre jugadors de la
selecció catalana de petanca i una selecció del municipi, la
inauguració va finalitzar amb lentrega dobsequis als jugadors
dambdues seleccions. Tamé es van lliurar obsequis als clubs
locals del municipi (CP Bellavista, CP Corró dAmunt i CP
Llerona), així com un record de la inauguració a les
personalitats presents a lacte.
Esteban Antequera

Joséma Moreno

Fase d'ascens del sènior femení
d'handbol del CE Les Franqueses
Finalment no va poder ser. El sènior femení d'handbol
del Club Esportiu Les Franqueses, campió de Catalunya de
la Primera Divisió Catalana, es va quedar a les portes dassolir
lascens a Primera Estatal. La fase d'ascens es va disputar
del 24 al 28 d'abril a Vigo.
Un pimer partit davant lequip local, el Cabo de Peñas,
va marcar una fase tant per al nostre equip com per a la resta
de la competició. Les gallegues i les madrilenyes semblaven
tenir-ho tot de cara: públic, pista,... àrbitres.
Al segon partit, el CE Les Franqueses va exhibir un joc
més exigent contra la Universidad de Oviedo, enduent-se la
victòria. El tercer, que era per nosaltres el decisiu per poder
assolir el segon lloc del campionat i lascens, es va decidir als
10 últims segons,quan després que lequip tingués una
aventatge de 3 gols a falta de 3 minuts, quatre decisions
arbitrals van determinar un desenllaç negatiu per a les
jugadores de les Franqueses, un empat que deixava les coses
molt difícils per a elles.
En lúltim partit, els dos equips, que no tenien massa
opcions per pujar, van jugar un partit molt mediocre, que al
final es va decantar cap a lequip dHernani.
Cal destacar una vegada més la unió fraternal que va
existir en tot moment en lequip franquesí, a més de 1.200
kms. Van saber crear una pinya i fer-se fortes a les adversitats
malgrat desenvolupar un joc irregular en pista.
Dani Pérez

Inauguració de les pistes de petanca
L11 de maig de 2002 va tenir lloc la inauguració de les
noves pistes municipals de petanca, amb la presència de

Recepció al CF Peña Los Amigos
El 14 de maig de 2002 es va dur a terme a lAjuntament
la recepció a lequip CF Peña Los Amigos. Aquest equip va
ser rebut ja que, per primer cop en la seva història, ha assolit
el Campionat Comarcal del Vallès Oriental de la lliga de lleure.
La recepció va comptar amb la presència duna vintena de
persones. Lacte va consistir en lentrega duna placa
commemorativa i un refrigeri per a tots els assistents. La nota
anecdòtica de la recepció la va posar el regidor dEsports,
Josep M. Dia, que és integrant daquest equip tot i que les
funcions que ocupa al consistori el van obligar a fer de regidor.
Mar Sánchez

VI Trobada Comarcal de Gent Gran
El 19 de maig de 2002 va tenir lloc la VI Trobada Comarcal dActivitat Física per a la Gent Gran. La trobada es va
desenvolupar a la Zona Esportiva Municipal, entre el Pavelló,
les pistes municipals de tennis i el camp de futbol municipal.
Enguany van assistir-hi sis grups de la comarca dels municipis
de Canovelles, Granollers, Parets, Lliçà de Vall, Mollet i les
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Franqueses, amb una total de 300 participants.
Lactivitat va començar a les 10 del matí amb la
benvinguda a tots els grups. Després va començar un circuit
dactivitats entre el camp de futbol, les pistes de tennis i la
pista poliesportiva. A les 11.30 h es va fer un descans al pavelló
i, a les 12 h, van començar les danses.
Acte seguit, les autoritats van fer els seus parlaments.
Les autoritats que van assistir a lacte són lalcalde de les
Franqueses, Francesc Torné, el regidor dEsports, Josep M.
Dia, i la coordinadora de Promoció esportiva i esport escolar
de la secretaria general de lEsport, Mònica Amat.
Com a acomiadament i després de l'arrossada, es van
lliurar obsequis als participants: gorra, samarreta i mitjons,
cedits per la Nike Factory Store Barcelona.
Joséma Moreno

R

Catalunya de Primera Catalana.
La recepció va consistir en els parlaments de les
autoritats i en el lliurament duna placa commemorativa i un
obsequi a les components de lequip, que van signar en el
Llibre dHonor de lEsport a les Franqueses.
Les components de lequip són les següents: Ana Garrido (juvenil), Ana Pericas (juvenil), Laura Rodríguez, Cristina
Blanco, Jésica Moreno, Rebeca Rof, Carmen Villaseñor,
Carme Vila, Luisa Domènech, Fina Sanglas, Enri Díaz, M.
Carmen Hernández, Montse Baró, Ana Fàbregas, Rebeca
Fernández, Emma Muntal, Vane Baez, Cristina Rodríguez,
Laura Merlos i Judith Viaña. Lentrenador és Carles Villalonga,
el segon entrenador, Dani Pérez, i la delegada, Marta Guri.
Tot i que al final no es va aconseguir lascens esperat, aquest
equip té una gran projecció de futur.
Mar Sánchez

Inauguració de la Zona Esportiva
Municipal de Corró d'Amunt

Recepció al sènior femení
d'handbol del CE Les Franqueses

El 28 de maig de 2002 es va fer una altra recepció a
l'Ajuntament. En aquesta ocasió es va rebre lequip sènior
femení del CE Les Franqueses secció handbol. Aquest equip
ha participat per tercera vegada en sis anys en una fase
dascens a la Primera Divisió Estatal. A més, enguany ha fet
història dins lesport del municipi, assolint el Campionat de

El 25 de maig de 2002 va tenir lloc la inauguració de la
Zona Esportiva de Corró dAmunt que, després de les obres
de remodelació de les instal .lacions, compta amb unes
renovades pistes de petanca i de tennis i el camp de futbol. La
inauguració, organitzada pel PME, va comptar amb la col.laboració del Club Petanca Corró dAmunt i el Club de Tennis Les
Franqueses.
La inauguració va començar a les 9 del matí amb una
melé de petanca que va comptar amb la participació duna
cinquantena de persones. Una hora més tard, es va dur a
terme una jornada diniciació al tennis adreçada a nens de 5
a 12 anys, a la qual van assistir deu nens.
Després de les activitats esportives es va celebrar una
botifarrada popular amb lassistència dun centenar de
persones. A les 14 h va tenir lloc una arrossada popular amb
lassistència de 180 persones. Mitja hora més tard es va fer la
inauguració oficial amb lassistència de lalcalde de les
Franqueses, Francesc Torné, el regidor dEsports, Josep M.
Dia, i el president del Consell del Poble de Corró dAmunt,
Francesc Colomé. A més, van assistir a aquest acte Joaquim
Méndez i Rosa Colomé, regidors de lequip de govern
municipal. A 2/4 de 4 de la tarda es va obrir el parc infantil, que
va tenir una gran afluència de nens i nenes, que va romandre
obert fins al vespre. A les 6 de la tarda es va disputar el partit
de futbol de veterans entre la Selecció de les Franqueses i el
RCD Espanyol (que va comptar amb la presència de coneguts
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jugadors com Xavier Escaich i Daniel Solsona, entre daltres)
i que va acabar amb el resultat de 0 a 6. El partit es va cloure
amb lentrega de trofeus als dos equips participants i amb un
berenar de germanor per a tots els jugadors.
Per finalitzar lacte dinauguració es va celebrar un ball
amb rom cremat a lenvelat, amb el grup Solistes de la Costa.
A partir dara, els habitants de Corró dAmunt i totes aquelles
persones que vulguin, comptaran amb una nova zona
esportiva per gaudir.
Dolors Reverter

VII Open de Tennis Les Franqueses
Enguany se celebra la setena edició de lOpen de tennis
les Franqueses, a les Pistes Municipals de Tennis. Aquest
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torneig, organitzat pel Patronat Municipal dEsports, va
començar el 8 de juny i finalitzarà el proper 14 de juliol. El
torneig compta amb 22 inscrits entre individual masculí, femení
i doble masculí, una xifra bastant superior a la de la darrera
edició.
En aquesta edició els premis es lliuraran, per primer
cop, en una jornada especial de cloenda prevista per al 13 o
14 de juliol, segons vagi la competició. Es premiarà els
finalistes masculins i femenins i la final de consolidació de
masculí.
Aquest torneig va adreçat a tots els practicants de tennis
que vulguin mesurar en un torneig amateur sense més pressió
que el fet de guanyar, perdre o passar una bona estona. El
torneig, a més, dóna un espai diferent de competició als
participants de lEscola Municipal de Tennis.
Jordi Ampurdanés

PROGRAMA ESCOLAR DE PROMOCIÓ ESPORTIVA - TEMPORADA 01/02
El programa de col.laboració amb les escoles neix com
a voluntat per part del Patronat Municipal dEsports de
continuar en contacte amb les escoles de primària i
secundària del municipi. Així, en el seu quart any daplicació,
loferta 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 amb 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 lactivitat més forta ha estat la
subvenció rebuda per lIES Lauro per a la seva sortida desquí.
Aquestes activitats han tingut un suport econò-mic, a
més a més de la presència dels monitors del Patronat.
Com ja es va fer la temporada passada està prevista
una reunió amb els directors i els mestres especialistes
deducació física per tal de valorar la present edició.
Josep Campaña i Mar Sánchez

serveis mèdics del pme
Servei Municipal de Medicina Esportiva

Servei Municipal de Fisioteràpia de l'Esport

Benvolguts esportistes i familiars, amb motiu de ledició
de la memòria anual del Patronat Municipal dEsports, aprofitem locasió per fer unes consideracions sobre la revisió mèdica que es fa als esportistes dentitats i a tots els qui practiquen
algun tipus dactivitat física. Es tracta duna revisió general
que valora aspectes que tenen la seva importància per poder
practicar esport, mitjançant la inspecció, lexploració i les
proves complementàries.
El resultat de la majoria de les revisions és normal i no
hi ha cap problema. Daltres presenten alteracions que, controlades, tampoc són cap contraindicació per practicar esport.
Ara bé, hi ha alteracions que requereixen un estudi
més complet i, per això, saconsella la valoració per lespecialista que pertoca, segons el problema detectat. Per això, la
revisió preliminar és preventiva per poder solucionar o tractar
problemes que es troben en una fase inicial o aquells que,
encara que siguin coneguts, es tornen a valorar per evitar-ne
el seu empitjorament. No ens resta més que dir-vos que teniu
lequip mèdic a la vostra disposició per a tot el que us puguem
ajudar. Rebeu una cordial salutació.
Dr. Manel Garrucho i Sr. Xavier Sayol

Hem finalitzat una altra temporada, espero que amb
els objectius complerts i amb la feina ben feta. Hi haurà il.lusions i decepcions, però ara toca com cada any fer una valoració
per recollir dades, interpretar conceptes i poder planificar millor el futur.
Des del Servei de Fisioteràpia, aquesta temporada ha
estat una continuïtat del treball dels darrers anys. Sha
consolidat com una eina de consulta i datenció a lesportista
davant dels problemes de salut que podien condicionar la
seva pràctica habitual.
Com a resum de dades a tenir en compte, el CELF, tant
dhandbol com de bàsquet, ha estat lentitat que més ha utilitzat
el servei.
Hem tingut en el mes de febrer el de major incidència
de lesions, la més comú ha estat la muscular a causa de la
sobrecàrrega en lextremitat inferior.
Parlant del futur, com a servei sestà treballant amb
lempresa SEAE per a lampliació de programes de salut amb
lopció del medi aquàtic com a principal eina terapèutica
aprofitant la nova instal.lació.
Marià Yeste
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AE Grup Fondistes Bellavista

Milán y después haremos una gran fiesta. Y dentro de los
actos programados en la Fiesta Mayor de Bellavista tenemos
un partido contra los veteranos del barrio Congost.
La junta directiva queremos agradecer a todas las
persona que nos han ayudado en nuestro segundo año para
conseguir nuestra meta.
La junta

Club Futbol Bellavista-Milán

Lassociació està formada per 42 persones, homes i
dones de diferents edats que tenen un fil que els uneix, lesport
de córrer o caminar. És un club on lobjectiu principal de tots
els seus socis és conviure amb la resta de gent i fer esport per
fer salut. Els socis del club participen a diferents curses que
es celebren a Catalunya i a daltres, fins i tot, internacionals.
Alguns dels notres corredors ocupen llocs destacats a la Copa
Catalana de Fons.
Un cop més, el Grup Fondistes Bellavista organitza la
seva activitat principal, la Cursa de Fons de Bellavista, que
enguany es celebrarà el dia 30 de juny. Aquesta cursa compta
amb un numero fix màxim de 500 participants, al que cada
any sarriba, fet que suneix a lèxit dorganització que
normalment obtenim. Només ens resta animar-vos que, amb
nosaltres o sols, intenteu cuidar el vostre cos i per què no la
vostra ment, amb un esport que comporta grans beneficis per
a la salut. ÀNIMS I SALUT!
La junta

AE Veterans Bellavista-Milán

Este año, al principio de temporada, y debido a la saturación del Campo Municipal, decidimos jugar los domingos a
las 8 de la mañana. Ésta fue una decisión arriesgada, pero la
experiencia nos ha demostrado que acertamos. Hemos subido
el nivel de participación de jugadores y tenemos para la temporada que viene muchos jugadores nuevos.
El día 15 de junio, a las 19 h, tenemos previsto jugar
un partido contra los padres de los jugadores del CF Bellavista-

Lo primero es informarles de que recientemente hemos
tenido elecciones a la presidencia del club, a las que me
presenté con el objetivo de ofrecer un poco de aire fresco.
Cuento con un grupo de 17 personas con muchas ganas de
trabajar y que nos hemos propuesto objetivos muy importantes.
Como por ejemplo, el ascenso del amateur a 1ª Regional, el
cadete de segundo año a Preferente y la ampliación de la
Escuela y del Futbol Base a dos equipos por categoría. Para
todo esto necesitaremos la importante ayuda de nuestro
Ayuntamiento para mejorar las instalaciones y, por fin, colocar
el césped artificial, lo cual elevaría nuestro prestigio y el de
nuestro Ayuntamiento.
Nuestros éxitos de este año han sido el ascenso del
alevín y del cadete a Primera, dos equipos que nos han hecho
disfrutar mucho esta temporada.
Las próximas actividades que realizará nuestro club
son: los días 1 y 2 de junio, un torneo de prebenjamines y
benjamines en el que participarán 16 clubs y en el que
aseguramos una excelente calidad futbolística. Y las jornadas
de la Mejora de la Técnica para jugadores desde los 6 hasta
los 14 años y que desarrollaremos durante las tardes del mes
de julio, con entrenadores titulados que realizarán diferentes
actividades como charlas, vídeos, etc.
Agradezco el apoyo de los socios, aficionados y
colaboradores del club, porque sin ellos no podríamos seguir
adelante.
Juan E. Bertran, Presidente del CF Bellavista-Milán
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Club Futbol Joventut Llerona
Aquesta temporada no ha estat tan bona com les
anteriors. Els equips rivals venien molt forts i amb moltes ganes
de guanyar el Joventut Llerona, donat que érem els vigents
campions i era la segona temporada seguida que assolíem el
títol de lliga.
També cal esmentar que els propis jugadors ens ho
hem agafat amb més relaxació del que hauria de ser, ja que la
temporada és molt llarga i tots els equips participants comencem de zero i amb igualtat de possibilitats de fer una bona
campanya.
El que sí és cert és que aquest campionat ha perdut
enters. Enguany, només érem dotze entitats i remuntant quatre
o cinc anys enrera érem divuit i vint equips, fent la lliga molt
més llarga, competitiva i emocionant.
Voldria donar suport, com a president del CF Joventut
Llerona, a la bona entesa, que espero que continuï durant
molts anys, entre la Parròquia de Santa Maria de Llerona i
lAjuntament, que fa que entitats modestes com la nostra
poguem gaudir dunes instal. lacions, al meu entendre,
fantàstiques, dins el nostre poble com és Llerona.
Josep Vidal

Club Futbol Les Franqueses

Estimats esportistes, simpatitzants i, en particular, tots
els que duna manera o altra segueixen i recolzen i fan més
gran aquest, el seu CLUB DE FUTBOL LES FRANQUESES.
Un cop més arribem a la fi duna altra temporada. Ja que ens
donen loportunitat a través daquest mitjà de dirigir-nos a
tots, aprofitem per fer-vos una petita exposició del que som i
volem arribar a ser, encara que estem disponibles a la seu del
Club.
En primer lloc, comunicar-vos que ja sha constituït
nova junta (com veureu tots són daquest club de tota la vida).
En segon terme, exposar alguns temes: volem mantenir
el Club com ara està i tan bon punt es pugui anar passant a
daltres etapes, però pas a pas:
-El primer equip a Segona Territorial.
-El segon equip a Tercera i com a reforç i recolzament
al primer.
-A més a més, lEscola de Futbol, potenciar-la i recolzar-la com més millor i així aconseguir mantenir una de les
bases més importants daquest esport. Si és possible, creant

un equip de Futbol 7 i així iniciar la recuperació de les
categories que ens manquen. Per això precisem i desitgem la
col.laboració i participació de les seves famílies.
-Un altre objectiu que ens hem proposat és el danimar,
recolzar i crear un equip de veterans. Això farà que es creï un
ambient favorable dins del que és la convivència dins el recinte
del camp de futbol, aconseguint amb això una més gran
assistència dentusiastes a les celebracions daquesta
competició.
Sense més, us desitgem a tots que tingueu unes bones
i merescudes vacances. Rebeu una afectuosa salutació.
La junta

Club Ciclista Corró d'Amunt
El nostre club
està considerat dins la
Federació Catalana i
Espanyola de Ciclisme
com el millor club de BTT
de la província de Barcelona i un dels millors de
Catalunya, per la qual
cosa, enguany, hem
pogut celebrar amb molt
dèxit la Copa Catalana
Internacional puntuable
per al Campionat del
Món, lúnica prova que es
va celebrar a la província
de Barcelona. Amb un
èxit absolut, tots els participants ens van felicitar
pel seu bon desenvolupament, per la seva organització i pel paisatge del recorregut. Recordem que va ésser
la prova amb més participació, va comptar amb 340 corredors.
El seu president, Josep Mauri Pey, recorda que sense
la col.laboració de lAjuntament de les Franqueses del Vallès,
el Patronat Municipal dEsports, el Consell del Poble de Corró
dAmunt i la regidoria de Governació seria impossible realitzar
una prova com aquesta, tot i que també ha estat molt important
la col.laboració dels propietaris de les finques per les quals
transcorren les nostres proves. Els nostres col.laboradors
treballen amb molt dinterès. El club compta amb 60 socis que
realitzem sortides amb bicicleta i festes de germanor.
Josep Mauri Pey
President

Club de Tir amb Arc Les Franqueses
Un any més es posa de manifest les inquietuds del
Club de Tir amb Arc de les Franqueses per promoure aquest
esport en tots els nivells i categories, des desquirols fins a
veterans, organitzant competicions tant a nivell social, com
en events oficials, amb novetats tan importants com pugui ser
la incorporació de caire organitzatiu en el circuit de lliga
catalana de 3D.
En un àmbit més lúdic hem de ressenyar la incorporació
de dues tirades nocturnes organitzades i realitzades
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íntegrament en les instal.lacions del club, a ligual que els
tornejos que celebrem habitualment, cada any, de primavera
i Nadal.
En el terreny esportiu, cal ressenyar lalt nombre de
participació que, tot i haver disminuït en comparació a altres
anys, hem tingut representació en gairebé totes les modalitats
darcs i categories.
En la modalitat de compost sènior femení hi ha hagut
dues noves incorporacions que, tot i tractant-se darqueres
novells, han quedat molt ben classificades en les seves
respectives disciplines. I, en quant a la resta de participants
habituals de cada any, hem aconseguit el quart lloc de la
categoria sènior en el Campionat dEspanya 3D amb arc
recurbat, el primer lloc de la categoria infantil en el Campionat
Provincial i Sub-Campionat de Catalunya amb arc olímpic,
una plaça aconseguida també en la mateixa modalitat, però
en categoria sènior, i el tretzè lloc en el Campionat dEspanya
de Precisió.
No oblidem lespecial èmfasi que posa el Club de Tir
amb Arc de les Franqueses en potenciar el pas descoles i
altres institucions per les instal.lacions del club per així poder
promocionar dalguna manera aquest apassionant esport i
mirar de fer-lo una mica menys minoritari.

Club Petanca Corró d'Amunt

Aquest club, fundat el 1981, ha servit com a instrument
de reunió i esbarjo per a molta gent del poble de Corró
dAmunt. Enguany, hem jugat la Lliga del Montseny a la

categoria de 2a divisió. Els partits es disputaven cada dissabte
i diumenge. Altres competicions en les que ha participat el
club han estat les següents: dos tornejos socials, Festa Major
i la Festa de Nadal.
Josep Mauri
President

Club Shiho-Wari

Veintitrés años hace que el Club Shiho-Wari abrió sus
puertas. Desde el primer día, año tras año, ha cosechado
éxitos. Este último año no iba a ser menos.
Este año hemos obtenido buenos resultados en los
campeonatos, tanto en niños como en adultos. Dos alumnos
de Leoncio García García de la categoría infantiles Cristian
Castillo y Saul Guerreo han obtenido el título de campeones
de Catalunya, siendo seleccionados por la Federación Catalana de Karate para representar a Catalunya en el Campeonato de España. También han representado a Catalunya en
Palma de Mallorca y en la Coruña en campeonatos intercomunitarios.
También han habido otros campeonatos como:
-Trofeo Lliga del Vallès: Marc Alcalá (2º clasificado),
Daniel Resina (2ºclasificado), Cristian Castillo (1r clasificado),
Albert Jiménez (2º clasificado), Javier García (3º clasificado),
Sebastián Rus (1r clasificado), Jordi Marín (3º clasificado), i
José A. Lozano (3º clasificado).
-Campeonato Cataluña Kyus: Adrián Adame (2º
clasificado katas), Pablo Gil (1r clasificado), Sandra Prieto (1ª
clasificada), Núria Marín (3ª clasificada Campenonato Intercomunitario A Coruña), Cristian Castillo (3º clasificado Kumite),
i Saul Guerrero (4º clasificado Kumite).
-Campeonato Cardedeu: Judit Bargo (3ª clasificada
en katas), Marc Alcalá (3º clasificado en katas), Adrián Adame
(2º clasificado en katas), y Laura Arenas (2ª clasificada en
katas).
El día 1 de junio se realizará la III Lliga del Vallès
(Kumite) del año 2002. Ese mismo día, por la tarde, tenemos
el Capt de Montornès (kata y kumite). El día 9 del mismo mes,
en Breda, se realizará el I Capt Vila de Breda de Kata i Kumite.
Hace dos años, Leoncio García empezó a dar clases de kobudo, un arte marcial okinawense en el que se utilizan varias
armas tradicionales. Cabe decir que desde que se inició, ha
habido un gran número de personas interesadas, por lo que
se han tenido que aumentar el número de clases.

38

BUTLLETÍ INFORMATIU DEL
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

R

ecull activitats curs 01/02

ENTITATS
Este año terminará la temporada con el II Trofeo Ciudad
de les Franqueses, en el que participarán todos los alumnos
de Leoncio García, desde alevines hasta cadetes, participando
también competidores de otros clubes. No sólo participarán
en el campeonato los niños, sino que también colaborarán
los adultos ayudando y arbitrando en el campeonato.
Leoncio García quiere felicitar a sus alumnos por esta
temporada y desear que el año que viene siga siendo igual o
mejor que ésta. Un cordial saludo.

Club Petanca Bellavista

Leoncio García García
Director del Club Shiho-Wari

Club de Tennis Les Franqueses
El Club de Tennis de les Franqueses del Vallès ha
culminat, dins la nostra humilitat, una bona temporada. Portem
poc temps funcionant i això ens obliga a fer un esforç per
assolir els objectius que ens proposem com a club i com a
esportistes. Hem mantingut una línia ascendent de socis.
Aquesta temporada ja en som 60. Aquest fet ha repercutit
també en laugment de participants dels dos tornejos més
importants que organitzem: el II Campionat de Dobles, amb
40 jugadors inscrits, i el III Campionat Individual, amb 55
jugadors.
Un altre torneig que també ha registrat una important
participació ha estat lespecial de 12 Hores de Tennis, amb
30 jugadors, un bon número si tenim en compte que aquest
torneig es juga durant la nit.
Aquesta temporada també hem volgut afrontar nous
reptes, com el dorganitzar, per primera vegada, lOpen de
lExcel.lentíssim Ajuntament de les Franqueses del Vallès
2002, mantenint, en principi, la mateixa estructura que en les
anteriors edicions. Una altra aposta és la daportar els
monitors per a lescola de tennis, un camp que fins ara no
havíem abarcat i del qual en volem deixar constància, ja que
desitgem obtenir la confiança dels que vulguin començar a
practicar aquest esport. Esperem infondre a lescola dos
conceptes bàsics. Als més petits, el fet de divertir-se jugant i,
als més grans, la fórmula danar combinant lentrenament i la
competició, una bona forma per aconseguir perfeccionar-se
en aquest esport.
Durant tot lany, el Club de Tennis organitza aquestes i
altres activitats obertes a tothom: homes, dones, nens i nenes
de totes les edats. Posem a la disposició de tothom una pàgina
web on podreu comunicar-vos amb nosaltres a més de tenir
tota la informació dels esdeveniments que du a terme el nostre
club. Ladreça és www.clubtennisfranqueses/vallesnet.org i
el correu electrònic és ctennis@vallesnet.org
Volem també agrair a tots els socis, jugadors, monitors,
alumnes, pares dalumnes i col.laboradors en general, al Patronat Municipal dEsports i a lAjuntament de les Franqueses la
confiança i el suport que ens presten diàriament. Gràcies a
tots, farem de mica en mica, més gran aquest club.
La junta

El CP Bellavista ha participat aquest any, amb els tres
equips de diferents grups, a la lliga catalana. Lequip A va
quedar enquadrat en el grup 4 de la 5a divisió, quedant segon
i classificant-se per jugar la promoció, en la qual no es va
poder pujar de categoria.
El grup femení va jugar en la quarta divisió, en el grup
quatre, quedant campiones de grup, per la qual cosa van
pujar de categoria a la tercera divisió. Lequip B masculí va
quedar enquadrat en el grup novè de la 5a divisió, quedant
novè en la seva categoria i conservant la categoria.
El dia 1 de maig es van celebrar a les nostres pistes,
les finals del Campionat de Catalunya, quedant classificat en
primer lloc el triplet de lequip de Castelldefels. Volem destacar
que va ser un gran èxit, a causa de la quantitat de triplets que
van participar-hi i per lassistència despectadors, que ens
van felicitar per les boniques pistes que tenim i perquè va ser
un gran èxit en lorganització.

AE Peña Los Amigos

Un any més ens tornem a trobar tots en aquesta gran
Nit de lEsport de les Franqueses. Aquest any, la Peña los
Amigos té una cosa molt important per celebrar: després de
24 anys hem aconseguit el Campionat Comarcal de Futbol
de la temporada 2001-2002.
Aquesta temporada sha jugat a un molt bon nivell,
havent estat durant tota la temporada primers fins a lúltim
partit, que es va haver de jugar contra el segon classificat. El
guanyador daquest partit senduria el campionat. En aquest
cas, està clar que qui va guanyar va ser la Peña los Amigos,
per 2 gols a 0 contra els de Granollers, amb una final de lliga
que va ser celebrada per tots amb una gran alegria, un fet que
va ser molt bonic de presenciar.
Aquesta temporada hem aconseguit tenir un equip amb
uns joves jugadors que han sabut mantenir una regularitat
durant tota la temporada, sent lequip amb més gols marcats
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i menys gols encaixats. També sha de dir que lentrenador,
José Vera, ha estat tot un fitxatge ja que, amb ell, sha mantingut
una unitat dins el vestuari que ha estat fonamental per arribar
a ser campions.
La Peña los Amigos celebrarà el partit de veterans el
dia 8 de juny com en anys anteriors. Al mateix temps, se

celebrarà amb tots la consecució del campionat esperant que
la propera temporada aconseguim fer el mateix que aquesta,
quedant campions i així poder celebrar tots junts el 25
aniversari de la Peña los Amigos, que va ser fundada lany
1978 per un grup damics que es van sentir amb ganes de
practicar lesport del futbol.

Club Esportiu Les Franqueses. Secció HANDBOL

Sènior masculí

Sènior femení

Juvenil masculí

Juvenil femení UHF Vallès Oriental

No hi ha res més satisfactori per a un club que aconseguir els seus objectius amb la participació i lluita de tots. Això
és treball en equip. Això és el que la junta de la secció d'handbol
del CE Les Franqueses volia asolir. És daquesta manera
com es rendabilitzen al màxim els esforços, com soptimitzen
els recursos i com la recompensa de lèxit és més compartida
i, per tant, més ampla.
Aquesta temporada lhandbol ha anat aconseguint fites
a poc a poc. Per començar, els equips estaven formats per
jugadors i jugadores amb una certa experiència acumulada i
un bagatge competitiu important. A més, cadascun dels equips
havien format un conjunt que ja havien jugat junts com a mínim
dos anys. Això ens donava més confiança.
Des dun primer moment el potencial de tots els equips
sha materialitzat en el joc i en els resultats. Des del juvenil
femení, passant pels sèniors i el juvenil masculí, ens han ofert
per al record grans dies dhandbol.
L'UHF Vallès Oriental, el nostre juvenil femení, ha realitzat una temporada formidable. Si bé els seus resultats shan
quedat a les portes dels grans èxits, no seria just dir que no
shan aconseguit els objectius. Certament, a priori assegu-

ràvem la participació en el Campionat dEspanya com lany
passat, però les insistents lesions han mermat lequip a cada
partit. La mala sort sha cebat en les jugadores, que han afrontat
tots els partits amb inferioritat doportunitats. Tot i així, valorant
les condicions en les que sha desenvolupat la temporada,
podem recalcar que ha estat força satisfactòria, més i tot que
el que podríem esperar valorant el context explicat. Fins i tot,
hem mantingut les nostres esperances de classificació fins a
lúltim moment. Només això indica el que aquest equip pot
assolir. Daltra banda, el suport que ha rebut el sènior per part
daquestes jugadores ha estat molt desta-cable, i des daquí
també volem fer-hi menció i agrair-ho.
El sènior femení, després duna temporada decebedora lany passat, ens ha sorprès oferint-nos el títol de campiones de Catalunya. Aquest any, la recuperació de jugadores
clau i el respecte de les lesions ens ha permès treballar fort
des dun primer moment. Això ha possibilitat un rendiment alt
durant tota la temporada. La fase dascens disputada a Vi-go
no ha complert les expectatives quant a resultats però no és
menys cert que la comunió daquest equip és cada cop més
forta i això ens assegura un futur, a curt i a llarg termini,

R

40

BUTLLETÍ INFORMATIU DEL
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

ecull activitats curs 01/02

ENTITATS
esplendorós. Aquest equip ja ha començat a fer història, tots
tindrem al record lúltim partit a Mataró.
El juvenil masculí sembla un equip destinat a formar
grans jugadors. Els nostres equips de base dhandbol tenen
un referent clar a lhora dentendre conceptes com el treball,
el sacrifici, la il.lusió i molts altres dels que aquest equip va
sobrat. Potser no teníem tantes esperances dipositades com
en els altres equips, però aquest ens ha demostrat que poden
oferir-nos moltes i bones coses. Un exemple és la fase final
del campionat que encara estan disputant. Lany vinent serà
el dels nous reptes, esperem que tots lluiteu per ells. Des
daquí, donar-vos tot el suport per afrontar-los i felicitar el treball
del Javier Baena i els col.laboradors que en aquests anys
han format un equip sòlid i exemplar. De la constància i lesperit
que tots els jugadors desprenen, el Javi i Cia. en tenen molta
culpa.
I last but not least, lúltim però no el dolent, lequip
sènior masculí, que seguint el treball que ja va començar la

temporada passada, ha guanyat més crèdits i està a punt
dassolir lascens a Segona catalana, després duna
temporada carregada de jornades inoblidables. Amb uns
objectius clars des del principi, aquest conjunt ha sabut
orientar-se i alinear-se amb ells amb una facilitat aplastant.
Fa goig veurels entrenar, jugar, sortir de marxa,... perquè era
el que des dun bon principi es va intentar... crear una veritable
pinya. Felicitats.
Que més podem dir? No volem tampoc ser enveja de
ningú, però no podem no dir que no estem feliços de la
temporada que sacaba ara. És més, volem dir que ens sentim
orgullossos de participar en un club que cada any es planteja
coses noves, que simplica amb el seu municipi, que cuida i
defensa la seva gent i que fomenta la relació esportiva i humana
al màxim. Per tot això i més,
VISCA LHANDBOL A LES FRANQUESES!!!
Florencio, Dani, Cristina, Javi, Rafa, Emma i Fina

Club Esportiu Les Franqueses. Secció BÀSQUET

Sènior masculí A

Sènior masculí B

Júnior masculí A

Júnior masculí B

Molta bona feina la realitzada pels equips de bàsquet
del Club Esportiu Les Franqueses. Sha conjuntat un júnior B
amb gent de diferents edats. També creiem que sha consolidat
com a equip i grup el júnior A. Shan recuperat jugadors que
ja no estaven en actiu per fer una més que bona temporada
amb el sènior B i sha demostrat que tenim bàsquet del més
alt nivell amb el sènior A.
Ens agradaria agrair la tasca de tota la gent que ens
ha ajudat a tirar endavant un any més i que ja estan treballant

per tal que el nostre poble sigui la temporada vinent, novament, un molt bon lloc per venir a veure bàsquet.
Gràcies també a pares, mares, amics, nòvies i a tothom
que ens heu seguit i que heu disfrutat del nostre esport, sense
oblidar-nos de delegats i jugadors. Us esperem el setembre a
tots, i sobretot als qui heu patit més amb tot això: XAVI, PATXI,
RAÜL i TONI. Moltes gràcies!
La junta directiva
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rganigrama del PME

President

Ò RGANS DE GOVERN

Francesc Torné (Alcalde)
Consell d'Administració

Consell General

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

Òrgan Consultiu

Director Gerent
Josep Campaña
UNITAT DE
GESTIÓ TÈCNICA
Cap d'unitat

UNITAT
ECONÒMICO-ADMINISTRATIVA

UNITAT DE
CONTROL DE GESTIÓ

Maria Àngels Torres
Dolors Reverter

CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
SEAE, S.L.
Directora: Lydia Pena
Directora adjunta: Núria Nieto

Mar Sánchez

ESTRUCTURA EXECUTIVA

Secció d'Activitats

Secció d'Instal·lacions

Cap de secció

Cap de secció

Mar Sánchez

Esteban Antequera

Jordi Ampurdanès
Dani Pérez
Guillem Estrada
Joséma Moreno
Esteban Antequera

Josep Arenas
Francisco Sorroche
Amadeo Mas
José Pérez
Neteja
Ben Net

Piscina
coberta

Piscines
d'estiu

Rosa Hernández

Servei Municipal de
Medicina de l’Esport

Servei Municipal de
Fisioteràpia de l'Esport

Dr. Manel Garrucho
Xavier Sayol

Marià Yeste

Monitors esportius *

Francisco Barranco
Xavier Argemí
Patxi Fernández
Jordi Pavón
Maite Rubio
Jordi Segura
Marc Vila

Jesús Abad
Óscar Antequera
Amador Criado
Jordi Jiménez
Eduardo Medina
Carlos Merlos
Daniel Ramos
Judith Viaña

Col·laboradors esportius

Marta Bufí
Lídia Ganduxé
David Garcia
Sandra Guerrero
Johan Miguel Sánchez

Xavier Tor
Xavier Fernández
Fina Sanglas
Carme Vila
Rebeca Rof

David Fernández
Jennifer Reixach
Sílvia Garcia
Sandra Guerrero
Alba Guerrero
Patxi Fernández
Xavi Argemí
Carla Bellavista

Guillem Estrada
David Garcia
Ana González
Vanesa Carmona
Olga Fernández
Johan Sánchez
Jonathan Chacón
Joan Carné

* En conveni amb el Club Esportiu Les Franqueses i el Club Tennis Les Franqueses

EQUIPS ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL TEMPORADA 01/02

BÀSQUET Cadet femení

Pistes
de tennis

BÀSQUET Infantil masculí
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BÀSQUET Infantil femení

BÀSQUET Mini masculí A

BÀSQUET Mini masculí B

BÀSQUET Mini femení A

BÀSQUET Mini femení B

BÀSQUET Premini masculí

HANDBOL Cadet masculí

HANDBOL Infantil masculí

R

43

BUTLLETÍ INFORMATIU DEL
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

ecull de fotografies

HANDBOL Aleví masculí

HANDBOL Aleví femení

HANDBOL Benjamí masculí A

HANDBOL Benjamí masculí B

PREBENJAMÍ JOAN CAMPS

PREBENJAMÍ PAVELLÓ DL/DX

PREBENJAMÍ PAVELLÓ
DM/DJ

PSICOMOTRICITAT
CAN GANDUXER

PSICOMOTRICITAT
JOAN CAMPS

