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SALUTACIONS DE L'ALCALDE I DEL REGIDOR D'ESPORTS

L'esport creix
Un dels objectius més
importants de l’Ajuntament
és augmentar la pràctica
esportiva al municipi, cosa
que, sens dubte, s’ha assolit
amb escreix. En par t,
aquest augment es deu a
les no ves instal·lacions
esportives que s’han posat
en funcionament i altres que
s’han remodelat, com
també a la millora en
l’organització d’activitats per part de les entitats i del
mateix Ajuntament.
Aquest augment de practicants de l’esport genera més
demandes de noves i millors instal·lacions i necessita de
més recursos per a dur a terme les activitats.
L’Ajuntament ha de seguir invertint en instal·lacions en

la mesura del possible, per tal de cobrir al màxim les
necessitats i demandes que es plantegin, i també ha de
col·laborar en l’organització de les activitats, tant de forma directa com de suport a les entitats esportives.
Tots aquests reptes els hem de plantejar dins de les
nostres possibilitats. És un repte i alhora un objectiu seguir mantenint un bon nivell esportiu a les Franqueses,
que en els últims anys s’ha distingit per una gran qualitat
en tots els nivells i que, any rere any, en recull els fruits
amb un grapat d’èxits.
Estic segur que tots plegats aconseguirem mantenir
l’impuls esportiu que tenim.
Cordialment
Francesc Torné i Ventura
Alcalde

Nou portal d'esports

SUMARI

Amb la posada en funcionament del NOU PORTAL D’ESPORTS s’ha
iniciat una no va for ma
telemática d'estar connectats en xarxa amb totes les
entitats esportives locals i
apropar-se encara més al
conjunt de ciutadans i
ciutadanes de les Franqueses del Vallès.
Es tracta d'una eina que
permet potenciar i simplificar la tasca realitzada des del
Patronat Municipal d’Esports, i que serveix per ampliar i
millorar la participació ciutadana amb tot el seu teixit
associatiu.
Les noves tecnologies ens permeten simplificar i facili-

tar tràmits amb les administracions locals, qualsevol dia i
a qualsevol hora. Així, podem demanar hora per llogar
una instal·lació esportiva, podem fer arribar una queixa,
un suggeriment, una petició de material, demanar informació, etc.
A més, podreu rebre cada setmana les notícies i
l'agenda amb tota la informació generada pel PME, així
com la que generen les pròpies entitats.
Estic segur que sabrem entre tots aprofitar-nos
d'aquesta eina de participació ciutadana, i gaudir d’un
milor servei per a tots.
Cordialment,
Josep M. Dia i Grau
Regidor d’Esports i President del Consell
d’Administració del Patronat Municipal d’Esports
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ACTIVITATS

DE

FORMACIÓ

escola esportiva municipal
GESTIÓ CONCERTADA
En conveni amb el Club Esportiu Les Franqueses
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). M-F

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

Setembre a juny

10 a 12 anys. ALEVÍ. M-F

Trimestral. 10 places

Escola municipal BÀDMINTON

Setembre a juny

13 a 14 anys. INFANTIL. M-F

Trimestral. 10 places

Esport federat BÀDMINTON

Setembre a juny

14 a 16 anys CADET. M-F

Trimestral. 10 places

Esport

Instal.lació

Període

Escola Municipal
de TENNIS

Pistes de Tennis
Municipals
Pistes de Tennis de
Llerona

Octubre a juny

Edat
6 a 14 anys
INICIACIÓ I
PERFECCIONAMENT

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

Horari
A partir de les
18 h

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

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

Període

Edat

Quota

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

Setembre a juny

6 a 14 anys

Anual. Inscripcions al Camp
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

ACTIVITATS
Esport

Instal.lació

DE

Període

Edat

LLEURE
Dies

Horari

Quota/Places

Tai-txi

Complex Esportiu
Municipal

Octubre a juny

A partir de 16 anys

Dilluns

18.45 a 20.15 h

Trimestral.
12 + 12 places.

Ioga

Complex Esportiu
Municipal

Octubre a juny

A partir de 16 anys

Dimecres

18.45 a 20.15 h

Trimestral.
12 places.

Instal.lació

Període

Dies

Pavelló Poliesportiu
Municipal

Octubre a juny

Un partit setmanal

Esport
Torneig de
FUTBOL SALA

A L T R E S
Activitat

Horari
A la nit

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

A C T I V I T A T S
Dies

Edat

Inscripció

ACTIVITATS D'HIVERN.
Esquí alpí, aprenentatge i
perfeccionament

Curset intensiu 3 dies d'esquí al Nadal

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 tennis

De dilluns a divendres, al mes de juliol

Per a nens, joves i adults

Quota d'inscripció.
Places limitades.

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

Juny i juliol

A partir de 16 anys

Inscripció limitada preferentment a equips del municipi. Quota i dipòsit a
retornar al final del Torneig.
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activitats puntuals
CROS ESCOLAR

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

CAMINADA POPULAR

Esdeveniment esportiu destinat a tota la població de les Franqueses amb caràcter festiu i per conèixer l'entorn del
nostre municipi.

TROBADA D'ACTIVITAT
FÍSICA PER A LA GENT
GRAN

Esdeveniment esportiu que serveix per ajuntar els diferents grups d'activitat física de la comarca.

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.

FESTA DE LA BICICLETA Esdeveniment d'esport de lleure destinat a tota la població de les Franqueses.
Trobada de petanca, Intercanvis Esportius, Jornada de promoció de Bàdminton, de Tir amb Arc i de Tennis...
ESDEVENIMENTS
ESPORTIUS

El PME participa i/o col·labora en l'organització de diferents actes organitzats i/o promoguts per entitats, clubs,
federacions... que consideri d'interès dins de l'àmbit esportiu local.

DATES D'INICI I PERÍODES D'INSCRIPCIÓ
CATEGORIA

ANY NAIXEMENT

PERÍODE INSCRIPCIÓ

ACTIVITAT

INICI

Psicomotricitat
Prebenjamí
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Juvenil
Adults
Adults

2000/01
1997-98-99
1995-96
1993-94
1991-92
1989-90
1987-88
1986 i anteriors
1986 i anteriors

Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre

Psicomotricitat
Poliesportiu, jocs
Escola Municipal (Hand.,
Bàsq., Bàd., Pat., Ten.)
Bàsq., hand. i bàd.
Bàsq., hand. i bàd.
Bàsq., hand. i bàd.
Torneig Futbol-Sala
Ioga i Tai-txi

Octubre
Octubre
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Novembre
Octubre

QUÈ CAL FER PER INSCRIURE-S'HI
1. Portar fotografies mida DNI:
2 fotografies per a totes les activitats
de formació.
2. Omplir el full d'inscripció que us facilitarem a les oficines del PME (Complex Esportiu Municipal), els matins de

9 a 14 h i les tardes de dimecres i dijous
de 16 a 19.30 h.
3. Cal adjuntar:
- Autorització paterna.
- Autor ització de domiciliació
bancàr ia en aquelles activitats que

correspongui.
4. WEB: podeu enviar la sol·licitud
d'inscripció per Internet a través de
www.lesfranqueses.org/esports, tot
i que heu de presentar els fulls signats
a les oficines del PME.
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Adreça:
Telèfon:
Fax:
Web:
C/e:
Horari:

Zona esportiva municipal, s/n - Corró dAvall
93 840 48 80
93 840 27 23
www.cemlesfranqueses.com
info@cemlesfranqueses.com
de dilluns a divendres, 7.00 a 23.00 h
dissabtes, 8.00 a 22.00 h
diumeges i festius, 9.00 a 15.00 h

> Programes dactivitats aquàtiques: cursos de natació, aiguagim, activitats aquàtiques per a gent gran,
per a nadons i escolars, bany lliure.
> Programa dactivitat física per a la gent gran.
> Programa d'activitat física per a adults-manteniment.
> Aeròbic.
> Sala de fitness: fitness muscular i cardiovascular.
> Programes de salut: aqua-salus, natació terapèutica, gimnàstica correctiva, prepart.
> Lloguers: pistes de tennis, piscina.
> Servei d'estètica.
> Servei municipal de medicina esportiva: revisions mèdiques, proves desforç, consultes mèdiques.
> Servei municipal de fisioteràpia esportiva: massatge terapèutic, rehabilitació física.
> Instal.lacions: 3 piscines destiu, 2 piscines climatitzades cobertes, sala dactivitats 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 lesport, oficines del Patronat Municipal dEsports, restaurant
i cafeteria.

Núm. 20 - JUNY 2004 Edició tancada el dia 18 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
Jordi Pavón
Guillem Estrada
Dani Pérez
SEAE, S.L.
Diego Giorgi
Gustavo Orozco
Josep Murtra
Toni Camps

Entrenadors i col·laboradors del PME
Club Esportiu Les Franqueses
Societat de Pescadors de les Franqueses
Club Futbol Bellavista-Milan
Club Futbol Joventut Llerona
Club Futbol Peña Los Amigos
Club Petanca Bellavista
Club Petanca Corró d'Amunt
Club Tennis Les Franqueses
Club Ciclista Corró d'Amunt
Gimnàs Okamishin
Club Escacs Les Franqueses
AE Grup Fondistes Bellavista
Club Shiho Wari
Sweetrade Bowling Club Bellavista
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equips de l'escola esportiva
Psicomotricitat

Coordinació bàsquet

Enguany, de les diferents activitats que
oferta el PME, hem vist com els grups
de Psicomotricitat han experimentat un
creixement força destacable, creant-se
dos nous grups a més del ja existent
l’any passat.
Les nostres activitats van encaminades a l’educació integral del nen, relacionar-se amb més companys, adaptarse a nous espais, conèixer nous valors,
viure noves experiències, creant un
ambient molt confortable per als nens/
es dintre les nostres classes.
En línies generals el funcionament
dels diferents grups ha estat molt
correcte, gràcies a la tasca realitzada per
les monitores: Íngrid Arellano i Rebeca
Rof, a les quals cal agrair aquesta
dedicació i constància en el seu treball.
A tots plegats, esportistes, pares i
mares, i monitores, esperem que passeu
unes bones vacances i carregueu piles
per iniciar un nou curs al setembre amb
nous objectius.

El primer any de transició de Patronat
a Club ha estat dur, però no tot el traumàtic que es podia esperar. S’han aconseguit moltes millores i s’ha de continuar
treballant dur per aconseguir tenir un
bàsquet de cert nivell a les Franqueses,
sumant als esforços del Patronat la
dedicació i col·laboració de tota la gent
implicada del CE Les Franqueses.
Socialment, la fusió ens ha reportat
millores qualitatives i quantitatives, pel
que fa a recursos, molt importants. Des
de pr incipi de temporada, tots els
jugadors de base han disposat de les
seves equipacions i de nou material
esportiu. A més, els equips de base han
participat en torneigs de cert renom (Seu
d’Urgell, Port Barcares i Vidreres). En
aquestes cites hem aconseguit fomentar aspectes d’equip que creiem que són
indispensables per a l’evolució del jugador/persona (convivència amb grup i
aspectes més de competició).
Esportivament, ens queda molt camí
per fer. Les millores són molt destacables
en alguns equips, però d'altres han patit
un estancament impensable als inicis de
la temporada. Desitgem seguir treballant
per assolir la nostra fita i som conscients
que la feina serà molt dura. S’ha dotat
dels millors entrenadors possibles, tots
titulats, i s’ha elaborat, per primer cop,
un programa tècnic, tàctic i físic que té
en compte les diverses fases de formació del jugador. Aquesta planificació té
l'objectiu de definir la personalitat i el caràcter d’un club. Volem ser competitius,
treballadors i compromesos amb el grup.
En definitiva, valorem positivament el
fet d’augmentar el nombre de fitxes
federatives respecte l’any passat i la
voluntat de canvi de tots els estaments.
Volem felicitar tots els entrenadors per
la feina feta i donar la benvinguda als
dos equips nous que han sorgit durant:
l’infantil B i el premini femení.

Esteban Antequera
Coordinador de l’Escola Esportiva
del PME

Prebenjamí
L’Escola Esportiva, seguint el seu programa d’activitats caracteritzades per la
combinació d’activitats esportives com
han estat l'hoquei, el futbol, el bàsquet,
l'atletisme, l'handbol i les lúdico-recreatives (pilotes gegants, paracaigudes,
danses...), ha aconseguit trobar la fòrmula perquè els nois/es puguin realitzar
activitats on trobin un valor afegit que
no només sigui el complement esportiu.
Durant aquesta temporada l’Escola
Esportiva ha estat formada per dos
grups de treball ubicats tots dos al
pavelló poliesportiu.
Enguany el funcionament de grup així
com el ritme de treball ha anat de menys
a més, ja que al principi vam trobar-nos
amb dos grups força entremaliats, que
han millorat moltíssim en tots els seus
aspectes, comportament, respecte als
companys, respecte per les normes, respecte per l’entorn.
Per últim, agrair a pares i mares i a
les monitores Lídia Ganduxé i Bárbara
Tomás el seu esforç i dedicació.
Bones vacances a tothom!
Esteban Antequera

Jordi Pavón
Coordinador de bàsquet

Coordinació handbol
Seguint amb la mateixa línia de treball
de l’any passat, la secció d’handbol ha
viscut un temporada molt positiva, on un
dels molts aspectes que podríem destacar es l’assoliment i confirmació de la
sensació de “Club”, la relació entre
equips , la relació entre pares, el

companyer isme entre jugadors, la
potenciació de la vessant social, el
sentiment i la passió per un esport,
sense deixar de banda els valors
formatius i educadors. Prova d’això han
estat les següents activitats: l’adhesió al
programa de les Escoles d’Handbol
organitzat per la Federació Catalana
d’Handbol (impulsant els valors
educatius, socials i la convivència)
l’organització del 1r Torneig d’handbol
sobre gespa artificial, la participació dels
nostres equips infantil masculí, infantil
femení i cadet masculí en el XXI Torneig
Internacional de Calella, la sortida per
segon any consecutiu a veure l’últim
partit de la lliga Asobal d’handbol al
Palau Blaugrana, entre els equips FC
Barcelona i BM Ciudad Real, la
participació en les 12 hores d’handbol
de la Roca, la participació a la cloenda
de la Lliga Comarcal del Consell
Esportiu, la participació a la Cloenda de
les Escoles d’Handbol organitzades per
la Federació Catalana d’Handbol, la
formació dels nostres tècnics assistint
al “Curs de Monitor d’Handbol” organitzat
a Parets i al “ Curs d’Entrenador Català”
organitzat a Cerdanyola per la FCH, assegurant d’aquest manera l’assoliment
de nous coneixements i formes de treball
per donar un valor afegit a la qualitat de
l’ensenyament. Tot això ens fa pensar
que l’handbol a les Franqueses es més
que un simple esport de competició.
Destacar la xifra rècord de participants
en aquesta secció, que ha arribat a més
de cent persones.
Els nostres equips en línies generals
han experimentat una progressió, el
cadet masculí ha realitzat una temporada molt regular assolint els seus
objectius principals. Cal destacar que
després d’uns anys on es patia un dèficit
de jugadors, enguany s’ha aconseguit
tenir una plantilla molt completa.
La temporada de l’infantil masculí ha
estat de transició, ja que la gran majoria
de jugadors que formaven el grup eren
de primer any i els ha costat adaptar-se
a les exigències d’una nova categoria.
Amb tot, a l’últim tram de competició és
on l’equip ha tret el seu millor rendiment.
L’infantil femení és el nostre equip
cabdal dintre d’un projecte que
consisteix en la potenciació de l’handbol
femení. Enguany hem aconseguit consolidar aquest equip, mantenint el mateix
bloc de jugadores de la temporada anterior, aconseguint un grup de treball
molt lluitador i implicat al màxim.
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Destaquem la gran progressió d’aquest
equip i la ràpida adaptació a la categoria.
Pel que fa als equips alevins masculins, tots dos equips han treballat de forma conjunta durant tota la temporada,
desenvolupant els mateixos continguts
i aconseguint uns bons resultats.
El benjamí mixt ha viscut una temporada plena d’exigències ja que la gran
majoria del grup eren jugadores de
segon any i l’experiència de l’any passat
a la categoria era un fet positiu. El grup
de jugadors/es ha crescut considerablement, fet que ha motivat que per la propera temporada ens puguem plantejar
la creació de dos equips femenins, l’aleví
i el benjamí, aconseguint un creixement
esglaonat de la cadena d’equips femenins que des de feia vàries temporades
no s’havia pogut aconseguir.
El preesportiu és una de les primeres
experiències dels seus jugadors/es amb
l’esport de competició. La temporada ha
estat immillor able, ja que el grau
d’implicació de tots els factors que
envolten l’equip ha estat màxim; a nivell
educatiu com tècnic els objectius han
estat aconseguits. Destacar la gran
il·lusió del grup i el molt que hem gaudit
d’aquesta temporada.
Per finalitzar m’agradaria dedicar un
petit reconeixement a aquesta tasca tant
impor tant que fan els entrenadors del
PME: Tony Torres, Jesús Abad, Jordi
Jiménez, Àlex Gontan, Íngrid Arellano,
Jonathan Jurado, Judit Viaña, Didac de
la Torre, Rebeca Rof i Marc Subirana. A
tots vosaltres, felicitar-vos i agrair-vos les
moltes hores de dedicació, constància i
implicació que fan que l’HANDBOL, a les
Franqueses es faci més i més gran.
Esteban Antequera
Coordinador d’handbol

Premini masculí bàsquet
El balanç de la temporada del premini
és força positiu. Als inicis del campionat,
l’evolució de l’equip era una incògnita.
Faltaven jugadors per tancar la plantilla
i molts d'ells era el primer any que
jugaven i eren més petits de l’edat en
què competien. Aquestes circumstàncies ens van portar a fer una primera
volta bastant irregular. Es van alternar
bons resultats i estones de bon bàsquet
amb desfetes insuportables, la categoria
ens anava massa gran. Ha estat en la
segona volta on l’equip ha ofert la seva
millor cara. El fet d’haver acabat en el
segon lloc de la classificació només és
el reflex d’un molt bon treball en els
entrenaments i la bona concentració
mostrada en els partits. Tot i que són
jugadors molt petits han après a ser
competitius i a tenir un caràcter
guanyador. Com a entrenador d’aquest
equip, valoro positivament l’aprenentatge de tres conceptes bàsics: sabem
escoltar quan ens ensenyen, sabem
competir i superar adversitats i
respectem l’adversari.
Vull agrair als pares i a les mares
l’esforç i l’esperit de compromís amb què
heu dotat als vostres fills al llarg de tota
la temporada.
Jordi Pavón

Preesportiu mixt handbol
Enguany ha estat una temporada on
s’ha pogut apreciar una gran progressió
per part de tots els jugadors/es de
l’equip.
El grup ha destacat tan dintre com fora
de la pista, pel bon ambient entre els
companys i la contínua lluita i entrega

que han demostrat tant en els entrenaments com durant els partits.
En línies generals el rendiment de
l’equip es pot catalogar com d'“imparable”. Personalment estic molt satisfet de
l’actitud dels meus jugadors/es. Per últim
també m’agradaria felicitar als pares per
la seva gran labor de suport a l’equip.
Toni Torres

Benjamí mixt handbol
La temporada del benjamí, malgrat les
complicacions que compor ta la
competició d’un equip mixt, la qualifico
de molt positiva. Ha estat una temporada
on tots hem hagut de posar un granet
de sorra per poder tirar endavant aquest
projecte, un projecte que tenia com a
objectiu formar un equip on els principals
valors fossin el companyerisme, la
pràctica de l’esport i l’aprenentatge d’un
joc en equip. I crec amb tota seguretat
que aquests valors s’han assolit
sobradament.
M’agradaria destacar, també, l’entusiasme i la col·laboració del col·lectiu de
pares, ja que gràcies a ells i al seu suport
han ajudat molt en el transcurs d’aquest
període espor tiu. Amb els desplaçaments als diferents pavellons, l’ajut en
tot moment que m’han ofert i sobretot al
compromís que han demostrat.
Gràcies a tots per fer possible aquesta
convivència i també al coordinador
d’handbol, que ha fet tot el que tenia al
seu abast per intentar que la temporada
avancés sense cap problema.
Us animo a continuar en la pràctica
d’aquest espor t tan interessant,
l’handbol.
Bones vacances a tots!
Jesús Abad

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

Mini masculí bàsquet
És moment de fer balanç d'una temporada plena de treball, il·lusions,
emocions i experiències. També plena
de partits, de resultats bons, de no tan
bons, de torneigs, de viatges a altres
contrades, de conèixer gent d'arreu, i
també de compartir temps i esforços
amb l'excusa del bàsquet. Bona excusa, no ? I tant que sí. Bona excusa per a
millorar tots plegats, com a esportistes
però també com a persones.
Però és en aquest moments que
m'agradar ia destacar el que hem
aconseguit, no com a equip, que hem
assolit coses importants, sinó individualment, i em quedo amb les següents co-
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ses: del Xavi, les ganes i la perseverància en els entrenaments i els
moviments de peus que ha aconseguit
aprendre i utilitzar en els par tits; de
l'Albert, la passió pel bàsquet i l'haver
entès que el bàsquet és per sobre de
tot, un joc col·lectiu; de l'Àlex, el seu
esperit de superació i l'aportació sorda
però efectiva a l'equip; d'en Ricard, com
no, la seva il·lusió i les seves ganes
d'aprendre coses noves; de l'Eric, el seu
entusiasme per tot allò que fa i l'afany
de millorar dia a dia; d'El Mojahed, el seu
progrés individual i el sentiment de
per tanyença a l'equip; de l'Abel, les
seves qualitats tècniques que podria
explotar molt més si s'ho proposés; del
David, la seva entrega i dedicació i la
intensitat amb què juga els partits; del
Toni, les seves ganes de progressar i
l'haver-se integrat ràpidament a l'equip;
del Miguel Ángel, la seva capacitat de
treball i lluita tant en els entrenaments
com en els partits. Tampoc em voldria
oblidar del Marc i del Camil, que han
ajudat l'equip sempre que ha sigut
necessari; en Marc, apor tant la seva
capacitat de veure el bàsquet fàcil i
efectiu , i en Camil, amb la seva capacitat
d'assimilació i la seva implicació en
l'equip.
També, voldria tenir un reconeixement
per a tots els pares, per la seva confiança
en el treball que s'ha fet, pel seu suport,
la seva comprensió, el seu esforç per
seguir i acompanyar l'equip, per molts
petits detalls, per aquells cafès a peu de
pista...
A tots vosaltres, donar-vos les gràcies
per haver-me permès gaudir i reviure
velles sensacions que ja tenia oblidades.
Josep Campaña

Aleví mixt handbol
Vam començar la temporada amb el
dubte si aquest equip seria mixt o no,
finalment va ésser composat només per
nens.
L’estructura de l’equip no ha variat
gaire de l’equip benjamí de l’any passat,
cosa que ens ha permès seguir amb un
bloc compacte, i amb incorporacions de
2 o 3 jugadors més que han consolidat
encara més el nostre equip, amb passat,
present i un bon futur.
Quant als resultats, encara que això
és el menys impor tant, a la primera part
de temporada vam fer uns molts bons
partits, però al canviar els grups i creuarnos amb rivals més complicats, els
partits van ser molt difícils encara que

vam donar sorpreses contra els teòrics
complicats.
En definitiva, una bona temporada i
un pas més en la vida “handbolista” de
tot l’equip.
Àlex Gontan

Aleví masculí handbol
Ha arribat el final de la temporada per
a l’aleví d’handbol de les Franqueses i
per poder dir adéu a la temporada i per
preparar la propera amb èxit cal fer una
valoració del que ha estat el nostre any.
En principi la idea era que els alevins
de primer any de l’any passat que havien
agafat tota la experiència necessària per
jugar a nivell 1 fos l’essència de l’equip
d’aquest any.
A més d’això es va aconseguir portar
2 o 3 jugadors que van reforçar l’equip i
ens vam endinsar dintre de la competició
on en teoria jugaríem contra els equips
més forts. Així va ser, després aquests
equips més forts van passar a una
lligueta a part i nosaltres ens vam quedar
a 1 punt de poder disputar aquesta
lligueta. Per tant, la valoració esportiva
d’aquest grup es pot qualificar de bona.
Deixant a banda una mica els
resultats, ja que no m’agrada valorar els
resultats sinó la prog ressió que a
mantingut l’equip, crec que hem estat
molt constants en el tema d’entrenaments i partits. Crec que l’experiència
personal em diu que com a col·lectiu
hem aprovat en tots els aspectes, i
sincerament aquest grups d’amics que
hi ha dintre del vestuari crec que es
mantindrà molt de temps.
Per últim, m’agradar ia donar les
gràcies sobretot als jugadors, pares i la
coordinació que sense ells no es podia
haver arribat tan lluny.
Fins l’any vinent!
Jordi Jiménez

Preinfantil femení bàsquet
La temporada 2003-2004 ha estat
força interessant. Lequip sha adaptat
força bé al canvi dentrenador i de
categoria. Ha estat una temporada
daprenentatge, tant per a les jugadores
com per a lentrenador. Aquest ha estat
el primer any que entrenava i mhe trobat
un equip motivat i amb ganes de tirar
endavant, tot i els problemes que poden
sorgir al llarg dun any. Pel que fa als
resultats esportius hauríem de dividir
lany en dos. A la primera fase ens

trobàvem al nivell C i lequip va
respondre de manera molt grata, fent
una volta perfecta sense perdre cap
partit. Al pujar de grup i situar-nos al
nivell B, els resultats van anar empitjorant i, amb les baixes de les jugadores,
ens vam trobar al fons de la taula. Però
és ben conegut que en aquestes edats
el més important és laprenentatge de
fonaments bàsics que et permetran
millorar com a jugador i de mica en mica
anar ampliant-los.
Al principi ens vam marcar uns
objectius bàsics que alguns més i
d’altres menys han estat assolits. Cal
destacar l’ambient de l’equip, que ha
estat molt correcte.
Borja San Miguel

Infantil masculí A bàsquet
La primera fase de la lliga no va estar
malament. Lúnic problema és que hi
havia molts jugadors i, a lhora
dentrenar, era més difícil de lhabitual.
Per la resta, molt bé, perquè hi havia
més competència i molts jugadors han
progressat bastant. Daltres es van
quedar estancats perquè no es podia
treballar a un nivell més alt. La segona
volta, ja amb menys jugadors, al principi
va estar bé, perquè es va treballar a un
bon nivell, però el problema és que es
va anar perdent a poc a poc això. En
ser pocs jugadors sempre anàvem als
partits amb els jugadors justos i els
entrenaments, a vegades, no es podien
fer tal i com ens hagués agradat perquè
no eren suficients. Per la resta, bastant
bé. Crec que la majoria dels jugadors
han progressat, uns més que daltres,
encara que crec que els falta molt en el
tema de defensa i de jugar en equip,
però en tècnica individual, estan bé.
Carlos Martínez

Infantil masculí B bàsquet
Temporada bastant irregular la de
l’infantil masculí B. Un equip format al
Nadal, amb jugadors d’edat preinfantil i
que ha patit diversos canvis d’entrenador
al llarg de la temporada. D’aquest equip,
cal destacar el compromís seriós que
han tingut al llarg de la temporada, tot i
els mals resultats obtinguts. Hem de ser
conscients que el canvi de mini bàsquet
a infantil és bastant traumàtic i que
corrien el risc de competir amb equips
més for ts, tant tècnicament com
físicament. Si segueixen treballant amb
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el rigor i la seriositat amb què han
treballat aquest any, l’any vinent podran
obtenir millors resultats.
Vull agrair als meus jugadors l’esforç
realitzat durant la temporada.
Jordi Vila

Infantil femení bàsquet
Enguany, la temporada va començar
amb molt bones expectatives per a
aquest equip. Tot un seguit de circumstàncies han fet que aquestes no es
poguessin dur a terme amb la qualitat i
la rapidesa que s’esperava. Des del meu
parer, no s’han assolit perfectament els
objectius que s’esperaven i les raons
poden haver estat diverses.
Pel que fa a l’àmbit esportiu, i tenint
en compte el potencial de les jugadores, no havien d’haver tingut cap problema aparent per endarrerir la seva evolució, però s’ha fet evident una manca
de motivació que tots hem pogut veure
en els diferents partits. Això pot haver
estat conseqüència d’una didàctica poc
encertada i probablement massa exigent
que, si durant el primer any va ser encertada, en aquest segon no ha estat així.
Tot i això, i per concloure, m’agradaria
qualificar l’evolució d’aquest equip durant aquestes dues temporades de molt
bona i destacar el fet que moltes jugadores hagin adquirit uns coneixements
tècnics i tàctics notables per la seva edat.
Daniel Mas

Infantil masculí handbol
Com sempre en començar una temporada, et planteges uns objectius en
funció de les característiques del grup.
Enguany ens vam trobar amb un grup
molt nombrós, poc cohesionat i amb notables diferències de nivell; ja que dels
22 nois de la plantilla molts començaven
aquest any en un equip d’handbol i
només 7 eren de segon any. Així, la majoria de components es trobaven davant
d'una categoria nova, plena de canvis
en el reglament i on havien d’adquirir un
rol de jugador específic en el camp.
Ha estat amb el treball diari de cada
entrenament i amb el gra de sorra de
tots plegats que hem anat superant i
aprenent dels petits entrebancs que la
temporada ens presentava formant-nos
no tan sols com a jugadors sinó com a
persones.
Estem molt contents de l’actitud i del
grup humà que aquests nois han demostrat al llarg de la temporada i esperem

que s’hagin divertit molt amb aquest
esport que tant ens agrada. Per últim ens
agradaria donar les gràcies a aquells
pares que ens han seguit als partits i
que han recolzat la nostra tasca
d’entrenadors i educadors.
Bones vacances d’estiu i recargueu bé
les piles que al setembre us hi esperem
a tots!
Íngrid Arellano i Jonathan Jurado

Infantil femení handbol
Aquesta temporada ha estat molt
positiva per a l’infantil femení. Al principi
va costar una mica adaptar-se als canvis
que la categoria suposava, com són el
canvi de camp, els nous sistemes de joc
i l’especialització de les jugadores... Però
al llarg del curs, les jugadores han anat
agafant confiança i assolint els objectius.
No només s’han adaptat a un nou
reglament de joc, sinó que han millorat
molt individualment i col·lectiva. I no era
cap tasca fàcil, ja que almenys tres jugadores de l’equip era la primera vegada
que jugaven a handbol, i d’altres han
tingut problemes a l’hora de venir a tots
els entrenaments. Però tot i les dificultats
vam fer un equip amb cara i ulls, competitiu, capaç de plantar cara i guanyar
qualsevol equip.
L’únic aspecte negatiu que podria destacar seria el fet d’haver afluixat una mica
a la primera volta i això ha provocat, per
ben poc, acabar la temporada en una
lliga més fluixa, i per tant amb menys
motivació que la primera. Esperem que
l’any que ve tinguem ben present el que
ens ha passat, per tal d’aconseguir estar al grup on ens mereixem estar.
Com a aspecte positiu, no podria quedar-me només amb un! L’actitud treballadora de la gent, la millora tècnica i
tàctica de l’equip, la relació entre les jugadores, la unió amb els altres equips
del club, la sortida a Calella, les fases
d’ascens de l’equip sènior... I no acabaria
mai de citar tots els bons moments que
hem passat aquesta temporada, juntes,
gaudint de l’handbol.
També, agrair la col·laboració del Dídac amb l’equip i la dedicació constant
de l’Àlex Gontan, ja que sense ells
l’equip no hauria estat el mateix. I per
últim felicitar totes les jugadores per la
gran temporada i animar-les a seguir
formant part de l'equip, a seguir treballant fort per millorar i demostrar que el
planter de les Franqueses està treballant
per arribar algun dia al primer equip.
Judit Viaña

Cadet masculí bàsquet
Una temporada irregular per al cadet
masculí de bàsquet. L’inici es va
presentar com un desafiament. Calia
conjuntar un equip de la casa amb un
grup nou de jugadors provinents d’altres
entitats. Sempre havíem anat curts de
gent, però el nou curs va començar
havent de gestionar una plantilla que en
moments va arribar als 17 jugadors!
Ha estat una llàstima, però l’equip no
ha assolit els objectius plantejats en un
primer moment. L’actitud dels jugadors
vers l’esforç i el sacrifici a la pista ha estat
insuficient i els tics i els costums
individualistes que molts d’ells portaven
han passat sempre per sobre del treball
en equip i de la tàctica constructiva.
És una edat difícil de tractar, però hi
ha hagut quelcom més que una simple
passivitat adolescent: n’hi ha que no
viuen el bàsquet, que no gaudeixen del
nostre esport. Intrínsecament la motivació era molt baixa.
El potencial humà i esportiu d'aquests
nois és molt gran. Només cal, doncs, que
tots junts treballem perquè la propera
tempor ada es puguin millorar els
aspectes que aquest any no s'han pogut
superar.
Josema Moreno

Cadet masculí handbol
Al llarg d’aquesta temporada hem
tingut molts aspectes positius per comentar, però per contra, també hem
tingut petites incidències puntuals i
aïllades, que no enfosqueixen el gran
treball que s’ha fet durant deu mesos.
Un dels objectius que ens vam posar
com a compromís assolir, com es lògic
en una categoria cadet, es la formació
d'un grup de joves amb ganes de passarho bé jugant el seu espor t preferit:
l’handbol, amb la intenció de guanyar
experiència i aconseguir nivell de joc, per
poder pensar que arribarà un dia que
aquest joves arribin a les categories
sèniors. Un altre dels objectius complerts és haver acabat la temporada amb
el mateix nombre de jugadors que la van
començar. Això garanteix un èxit en els
entrenaments i en els partits, en els
quals s'ha pogut veure una gran millora
a mesura que anava passant la lliga, tant
en aspectes col·lectius com individuals.
Tot això ha estat un èxit compartit amb
els propis jugadors, els meus ajudants,
Marc Subirana i Rebeca Rof, i els pares
que han estat de molta ajuda.
Dídac de la Torre
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escola municipal de tennis
Aquest any el tennis és una de les activitats
espor tives amb un major creixement a les
Franqueses. A principi de temporada hem dut a
terme un treball de promoció a les escoles per
fomentar l’activitat, una iniciativa que ha tingut molt d’èxit.
Volem destacar que l’escola de tennis de nens no només ha
progessat en l’aspecte tècnic, sinó també en el de disciplina,
ja que és la base per a la bona formació dels esportistes. Hem
fet un Interclubs amb el Club Tennis Piera, amb la intenció no
només de competir, sinó també de conèixer altres nens.
Pel que fa a l’escola d’adults, destaquem el bon ambient i
les ganes de progressar dels nostres alumnes i també felicitem
el grup de Llerona per la gran participació de nens i pel bon
ambient dels adults.
Per últim, volem destacar la gran apor tació de l’Ajuntament
pel seu suport permanent en l’activitat, no només en l’adquisició
de material lúdic i esportiu, sinó també en la iniciativa de fer
activitats per al progrés de l’esport i dels participants.

Llerona

Diego Giorgi i Gustavo Orozco

Corró d'Avall (dilluns i dimecres)

Corró d'Avall (dimarts i dijous)
bàdminton

Un any més aprofitem aquesta revista per mostrar
les nostres fites aconseguides durant aquesta temporada. Principalment, cal destacar la continuïtat
dels nostres jugadors i la gran elevada participació
als rànquings que organitza la Federació Catalana de
Bàdminton. Els nostres jugadors han demostrat estar a un gran
nivell, ja que han hagut de participar en categories superiors,
obtenint uns resultats més que acceptables.
El funcionament de la secció enguany ha experimentat una
evolució molt positiva consolidant l’organització d’un dels
rànquings de la Federació Catalana de Bàdminton al principi
de temporada, donant continuïtat als rànquings escolars que
s’organitzen puntualment una vegada al mes amb la
participació d’alumnes de l'IES Lauro, enguany amb 8 jornades
de competició, i per una altra banda amb la realització de noves
activitats com la 1a Trobada d’exjugadors del CELF secció
bàdminton, que va aplegar fins a 20 antics jugadors.
Per últim, desitjar unes bones vacances a tots els espor tistes
i us convidem la propera temporada a gaudir del bàdminton,

tal i com ho hem fet aquesta temporada.
Paco Barranco
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Sènior masculí A

Sènior masculí C

Aquesta temporada que tot just
finalitza ens ha deixat un regust amarg.
Per una part, s'ha complert l'objectiu
mínim que ens vam plantejar de
mantenir la categoria, però a costa de
jugar una fase de per manència per
només 5 punts de marge amb un empat
a la classificació amb el CB Salt.
A nivell esportiu vam tenir una davallada tant física com de joc que ens va
condicionar el final de lliga regular i per
un pèl no ens en vam sortir.
A nivell humà, el grup ha estat a
l'alçada de les circumstàncies i ha estat
clau per poder acabar amb dignitat
aquesta fase final. Donar les gràcies a
les nòvies/dones i altres incondicionals
que ens han seguit tot l'any i esperem
veure'ns la temporada vinent.

Les Franqueses-Promobarna es va
formar com el tercer equip sènior del CE
Les Franqueses, inscrit en el grup 3 del
campionat de territorial de sènior masculí. L'equip està format per un grup
d'amics procedents del CB Granollers,
del Sant Gervasi i del CB Mollet. Amb
aquesta varietat, el que es pretenia era
la unió dels jugadors per aconseguir una
pinya d'amics i l'ascens de categoria.
Van anar passant les jornades i ens
vam donar compte que ocupàvem la
primera posició i que el nostre somni inicial es podia convertir en realitat: l'ascens a 3a catalana. Així doncs, vam arribar a la jornada 28 en el mateix primer
lloc i havent perdut només 2 partits.
El comentari general de l'equip era
que HO HAVÍEM ACONSEGUIT!!!
Després de la lliga vam jugar les fases
de classificació per al Campionat de
Catalunya, però vam quedar eliminats a
quarts de final.
En resum, la temporada no ha pogut
ser millor. Esperem que amb aquest
mateix grup i alguna nova incorporació
puguem repetir els èxits a 3a catalana.

Montse Fernández
Marià Yeste
Esteban Cabrera

Sènior masculí B
Equip format per jugadors veterans i,
en principi, amb aspiracions d'oferir un
bon bàsquet mentre gaudien d'aquest
esport. A mesura que transcorrien les
jornades es van anar encadenant unes
quantes victòries que ens van deixar en
la segona posició acabada la primera
volta.
A la segona, les ganes de seguir
lluitant per pujar de categoria van fer que
aconseguíssim mantenir aquesta segona posició lluitant fins a la darrera jornada per tal que fos així.
Cal destacar l'aportació de Rampone
i On Jire Ignasi, que van complir amb
escreix, venint des de Barcelona a entrenar i jugar cada setmana. Sambruno,
Andrés, Alberto i Miguel van lluitar a sota
dels taulers i van donar confiança a
l'equip amb els seus punts i rebots.
Guillem, Xavi, Sergio, Leo i Carlos van
formar una primera línia de joc molt compensada i eficient. Quan algun d'ells
fallava, el seu company agafava el relleu
i feia que l'equip no notés la pressió. Per
acabar, una menció especial a Chupito,
que va dirigir l'equip durant tota la temporada si bé mai no havia jugat de base.
En definitiva, ha estat un any per recordar i gràcies a l'esforç i ganes de divertir-se s'ha aconseguit fer un bàsquet
eficaç.
Llorenç Ponce
The coach

Antonio de Dios

Sots-21 masculí
Vam començar tard i sense una idea
fixa de l'equip que entrenaria. No hi havia
suficients nois per formar un júnior i no
podíem fer res més que fer un sots-21
amb tres júniors i la resta sub-21 de
primer any. Tot va ser massa accelerat,
no hi va haver pretemporada i teníem
problemes per trobar pívots.
Així doncs, vam començar la temporada dubitatius i expectants per veure com
eren els rivals. L'inici de lliga ens va
passar factura i vam recol·lectar algunes
derrotes consecutives. En aquest temps
vam mirar de treballar la unió al vestuari
i com esdevenir més forts amb un bon
ambient. No vam tardar a començar a
guanyar i vam encarrilar cinc victòries
seguides. Vam aconseguir vèncer a la
pista del líder, així com guanyar els
segons i quarts classificats. A més, les
nostres derrotes ja no eren per molts
punts sinó que eren per la mínima.
Això ens ha portat a quedar just a la
meitat de la taula i a pensar, veient els
rivals, que amb una bona pretemporada
i algun fitxatge hauríem pogut estar en
els primers llocs de la classificació.
També es va vèncer en els derbis locals,
tant el Lliçà d'Amunt com el Parets, i això

va donar molta moral als nois.
Voldria agrair l'esforç d'alguns pares,
tant pel suport que han donat a l'equip
com per la voluntat desinteressada a
l'hora de dur-nos als partits.
Albert Cabrera

Júnior femení
Si una cosa ha predominat aquest any
en el júnior penso que és el bon ambient
i el bon rotllo. Tot i que els resultats sovint
no han estat molt positius, lactitud de
les jugadores (assistència als entrenaments, ganes, entusiasme, responsabilitat, bona sintonia...) han estat per
treures el barret. Segur que part de la
culpa daixò la té la Maite (des daquí
moltes gràcies i records) i altres individus
del bàsquet a les Franqueses.
Vull donar les gràcies també als pares i a les mares per la seva col·laboració, sobretot en la massiva assistència
als partits que sempre fa el desplaçament més agradable. Sincerament, un
plaer!
També, gràcies al Carlos, al Patxi i a
l’Esteban, que m’han ajudat quan ho he
necessitat i que han fet que la bona
dinàmica de l’equip no es perdés.
I com no, m’agradaria donar les
gràcies una a una a les meves “nenes”
(tot i que s’emprenya la dona): les
entrades errades, però els llançaments
al taulell de la Carla; les “hòsties” de la
Rocío, però també la seva aportació; la
gran quantitat de bàsquets al taulell i
penosa defensa de la Montse; les ganes (sor t que algú fa cas del que
ensenyem!), però poca convicció de l’Eli;
la qualitat i, alhora facilitat per desmoralitzar-se, de l’Anna; l’empenta i patades
a l’aigua de la Vane; els tirs encistellats
des de l’ampolla i els rebots perduts de
l’Aida (gràcies a la sincro, suposo); tots i
cadascun dels rebots agafats i també els
“passes” perduts de la Gemma; les fortes
ganes i fluixos genolls de la Lucía, i la
velocitat i precipitació de la Noe.
De debò, MOLTES GRÀCIES, ja que
realment sou vosaltres les que heu fet
que aquest fos l’equip que més satisfet
m’ha deixat de tots els que he entrenat
al llarg dels anys.
Ah! I també gràcies a les pilotes
gegants, al “sóc un cowboy solitari”, a la
roda del Barça, a les piques que heu tirat
a terra (o a la cara d’algú...) i també a
les excuses traperes que heu fet servir
per no venir a entrenar.
Guillem Estrada
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Sènior masculí
Aquesta temporada ha estat bastant
dura, en molts aspectes, ja siguin
esportius, i en tot tipus de contratemps
que han anat sorgint a mesura que
passaven les jornades, com poden ser
lesions i falta d’encert de cara als partits
claus, que haurien fet un final de temporada més emocionant i amb opcions
de poder jugar les fases d’ascens a
Segona catalana.
Tot i així, els resultats són satisfactoris,
ja que l'equip ha finalitzat en els llocs
capdavanters de la classificació. Això no
treu que hagi quedat un mal gust de
boca, sabent la qualitat de jugadors amb
experiència que tenia l’equip, i els
jugadors nous de categoria que pujaven
de la casa.
Cal remarcar la dedicació d'alguns
jugadors i el seu esforç per tirar l’equip
endavant i intentar crear un bon ambient
en les sessions d'entrenaments i en els
propis partits. Aquest bon ambient ha fet
que l’equip fos viu en tot moment, tot i
que això no treu que hagi estat seriós
en molts aspectes, tant en l'aspecte
esportiu com social, tot i tenir una plantilla molt jove.
Penso que s’ha fet molt bon treball, i
que cal seguir corregint errors per
millorar de cara a la temporada que ve i
intentar ser més ambiciosos amb nous
projectes. Agrair la col·laboració de la
meva ajudant Laia, dels meus companys
i la directiva del CELF.
Dídac de la Torre

Sènior femení
La temporada 2003-2004 va començar a loctubre amb una lligueta donze
equips a Primera catalana o Segona
estatal. Tot i no ser els favorits, ja que
equips com el Molins de Rei i el
Vilamajor partien com a favorits pels
fitxatges que es van fer a linici de la
temporada, lequip era conscient de les
seves possibilitats.
Cal recordar que es presentava un any
difícil. Diverses jugadores importants
havien decidit no continuar aquesta temporada i, per aquest motiu, es van unir a
l’equip noves jugadores per completar
les baixes. Van arribar Sonia Sánchez,
Anabel Gracia i Rosa Plaza. La resta
d’integrants ja formaven l’equip que la
temporada 2001-2002 s’havien proclamat campiones de Catalunya, classificant-se per al sector d’ascens a Primera estatal. Aquest va ser el nostre pri-

mer objectiu, quedar entre els dos millors
de la categoria per optar al sector.
Vam aconseguir un ple de 8 partits
inicials amb 8 victòries, finalitzant la primera volta amb 10 victòries i una sola
derrota. Mentrestant, els nostres immediats perseguidors, el sorprenent Lleida,
el Vilamajor i el Molins de Rei quedaven
endarrerits.
Especial menció als partits contra el
Castelldefels i el Vilanova del Camí, que
es van solventar per la mínima i el gran
partit que les jugadores van fer contra
el Molins de Rei a casa seva, demostrant
el perquè d’aquest lloc de privilegi en la
classificació.
El final de la lliga va seguir el seu curs
i tots els equips volien batre’ns. Un partit
que podia haver passat a la història com
un més i no ho va ser, va ser el disputat
a les Franqueses contra el Mataró. Es
van prendre molt seriosament el fet de
«vendre» cara la seva derrota, utilitzant
certes trampes que van acabar trastocant l’equip i, tot i guanyar sobradament,
dues jugadores van ser sancionades
amb dos partits.
Amb aquest condicionant ens vam jugar a Lleida el fet de quedar campiones
de Catalunya a falta de tres jornades.
L’equip va rendir a un gran nivell, tot i les
baixes, però gràcies a l’encert en les
jugades finals de les lleidatanes, a més
d’alguna ajuda de l’àrbitre lleidatà, vam
cedir el segon partit en tota la lliga i vam
haver d’ajornar la consecució del títol per
a la penúltima jornada. El darrer partit
contra el Molins de Rei va ser instrascendent i, amb l’eufòria de ser campiones
de Catalunya, es va perdre per la mínima. Vam acabar primeres i campiones
de Catalunya amb 19 victòries i 3 derrotes.
Així, es va plantejar el següent objectiu: pujar a Primera estatal. L’equip es
trobava anímicament capacitat per afrontar el següent repte. La directiva es va
bolcar amb l’equip i quan va aparèixer
l'oportunitat d'organitzar una fase a casa,
no s’ho va pensar. L’esforç era el de
menys, però veient l’evolució de l’equip,
es va apostar i treballar dur per oferir al
municipi de les Franqueses del Vallès
una fase d’ascens.
Al principi a l’equip no li va agradar
massa la idea, ja que al final de temporada s’esperava el viatge de les fases
com a premi... Però es van convèncer
que la idea d’ascendir prevalia per sobre d’això i totes les jugadores s’hi van
bolcar al màxim.
Vam treballar durant tres setmanes per

a aquest sector, es van fer entrenaments
extres i l’equip es va presentar a la cita
a punt. La directiva va preparar el que
molts equips van classificar com una
gran fase d’ascens i no va faltar cap detall.
L’equip es va concentrar a l’Hotel
Ciutat Granollers per viure aquest
esdeveniment totalment i la flor va donar el seu fruit. L’1 de maig de 2004, dia
que no oblidarem, l’equip s’enfrontava
al Picassent de València, empatats a
punts i havent demostrat ser els dos
millors equips del sector. Un sector on
les Franqueses, tot i ser l’organitzador,
novament no era el favorit. Es van presentar el Ro’casa de Gran Canaria amb
2 jugadores en actiu de la Divisió
d’Honor del mateix club, l’Ermua i el Puig
d’en Valls, com a equips que tenien
serioses intencions de pujar de
categoria, i Los Barrios, que va quedar
últim del grup.
La quarta jornada ens va enfrontar a
l’equip valencià davant 600 persones,
ple total gràcies a l’organització. Es va
aconseguir el somni de pujar a Primera
estatal. Quedaven enrere tres fases
d’ascens no aconseguides i moltes
bones jugadores en el camí. La premsa
no va dubtar a qualificar el nostre sector
com el més dur i competitiu dels tres
sectors que es van dur a terme
simultàniament a Jaén i Logroño.
Amb cinc partits consecutius i equips
de comunitats molt competitives, al final
a les Franqueses el van acompanyar en
l’ascens el Lleida, el Zarautz, el Madrid,
el Jaén i el Picassent.
Ara, el nostre següent objectiu és la
Copa Catalana, una tasca difícil. Ens
trobarem a equips de la nostra lliga actual i equips que militen en la categoria
a la qual hem aconseguit ascendir (Primera estatal) i, fins i tot, un d’aquests
ha aconseguit pujar a la Divisió d’Honor,
la màxima categoria.
Deixem enrere un bonic any en el qual
el vestuari ha estat una pinya de bones
amigues que disfruten jugant a l’handbol.
Daniel Lara

Juvenil masculí
Al començar la temporada ens van
proposar entrenar el juvenil maculí del
CE Les Franqueses amb moltes expectatives, ja que era un equip on molts dels
jugadors havien estat jugant a la Lliga
Catalana i, per tant, teníem experiència
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amb equips superiors al nostre. Això
volia dir que por tar aquest equip
suposaria continuar amb la tasca
portada l’any passat incloent jugadors
nous de categoria cadet.
Però sempre que fas plans, arriben els
problemes, perquè aquest any el problema més gran ha estat el nombre de jugadors (10 en total) i, per tant, això volia
dir un esforç físic més alt per als jugadors
i un problema per als entrenadors en

preparar les sessions d’entrenament.
Tot i així, durant la temporada no ha
afectat gens que entre els jugadors hi
hagués problemes per formar pinya i
companyerisme entre ells, encara que
el fet de canviar d’entrenador compor ta
canvi de sessions d’entrenament i canvi
en la tàctica d’equip. Al final de la
temporada s’ha demostrat que l’equip ha
lluitat fins al final per aconseguir algun
títol pel que fa a la Segona catalana, i

fins i tot vam estar punt de classificarnos per a la final de la Copa Federació
fent en molts casos grans partits, sense
oblidar-nos de l’estimable col·laboració
dels pares dels jugadors que sempre
han fet tot el possible per poder-nos
acompanyar i animar-nos tant a la
competició com també al Torneig de
Calella. Gràcies a TOTS!
Jonathan Jurado i Edu Medina

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL

La qualitat en l'atenció als clients, la característica més destacada del complex
Amb un any i mig de fucionament, el Complex Esportiu Municipal Les franqueses continua oferint als usuaris un servei
que es basa en la qualitat i en l’atenció als seus clients. La
cura per dotar de components saludables i educatius tots els
seus serveis és una de les característiques més destacades
de la línia d’actuació que es segueix des del complex.
Entre els serveis que es desenvolupen des de la inauguració
del complex trobem les activitats aquàtiques per a totes les
edats. Aquests tipus d’activitats desperten molt d’interès, on
els petits de 3 a 5 anys són els més nombrosos, en un servei
que creix cada trimestre.
Les activitats dirigides, tant físiques com aquàtiques, també
tenen molt d’èxit entre els abonats, havent-se incrementat de
16 activitats al primer trimestre de la temporada
2002/2003 a 37 que hi
ha en l’actualitat.
Els programes d’entrenament, desenvolupats tant a la piscina
com a la sala de fitness,
han tingut una molt
bona acollida per part
dels usuaris, interessats
en la realització d’un
treball perfectament
estructurat segons les
seves capacitats.
Les activitats de
manteniment i gent gran
que es realitzen al
pavelló del Patronat
segueixen la seva línia
d’alta ocupació, arribant
al 100% en la gent gran
i al 70% en el manteniment.
Entre els nous serveis
que s’ofereixen des del
complex hem de destacar el servei de salut
(aquasalus, revisions,
fisioteràpia, massat-

ges...) i el d’estètica. Aquests dos serveis es troben en un
moment d’alt nivell d’utilització, fet que ens confirma l’interès
creixent dels franquesins cap a una activitat física i aquàtica
saludable.
Amb l’arribada del estiu el complex ofereix un àmplia varietat
de serveis que es posen en marxa a partir del divendres 18 de
juny. Els caps de setmana dels mesos de juny i juliol s’han
dinamitzat amb una sèrie d’activitats per a tots els usuaris de
la piscina d’estiu, entre les que podrem trobar aquaeròbic,
recreació aquàtica, volei aquàtic...
Complex Esportiu Municipal Les Franqueses
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Gimnàstica de manteniment per a adults

Grup matí

Grup tarda

Grup d'activitat física per a la gent gran

El ioga, ara i aquí
Lensenyament del ioga sha adaptat al món occidental i és
un instrument que pot donar resposta a les inquietuds dels
homes i les dones en els temps que ens ha tocat viure.
La pràctica del ioga pot ser realitzada en grup o individualment. Hi ha diverses raons per practicar el ioga: tenir una bona
forma física, reduir mals posturals, aconseguir un estat de
benestar, retornar-nos la pau... Perquè cada persona pugui
assolir l’objectiu que s’ha proposat, en el moment d’iniciar o
continuar la pràctica del ioga, és necessari que aquesta
s’adeqüi a les seves necessitats, possibilitats i aspiracions. Per
escollir una pràctica de ioga s’ha de tenir present, entre d’altres
aspectes, la condició física, els anhels, el temps, l’espai i vida
laboral i el fi que es persegueix.
Una sessió de ioga consta d’exercicis físics acompanyats
de la respiració. Aquests poden ser practicats per tothom amb
les adaptacions corresponents a cada persona.
Cada practicant de ioga observa els efectes beneficiosos

d’una pràctica constant i continuada en el temps. Aquests poden ser: obertura, major vitalitat, calma...
Josep Murtra
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XIII Torneig de futbol sala de lleure
L'11 de juny de 2003 va tenir lloc la final de la II Copa de la
Lliga de Futbol Sala i l’entrega dels trofeus de la XIII Lliga de
Futbol Sala Lleure. Enguany la final va canviar la seva estructura tradicional, realitzant-se un 3x1 entre els següents equips:
FS Bosch, FS Bar-Restaurante Ánfora i FS AV Bellavista.
La competició va iniciar-se a les 22 h amb el partit inaugural
entre els equips FS AV Bellavista i FS Bar-Rte Ánfora el qual
va finalitzar amb una marcador de 3-0, donant el 2 primers
punts a l’equip del FS AV Bellavista, que una vegada finalitzat
el partit tindria opció de sumar-ne un més ja que al finalitzar
els partits es llençava una tanda de tres penals per evitar que
hi haguessin possibles dobles o triples empats. El valor
d’aquesta tanda de penals era d’un punt en cas de guanyar-la,
com així va ser per part del FS AV Bellavista amb un marcador
de 3-1.
Seguidament, a les 22.30 h, va iniciar-se el segon partit de
la final amb els equips FS Bar-Rte Ánfora i FS Bosch, actual
campió de Lliga. El partit va ser molt emocionant amb constants
intercanvis d’atac, però cap dels dos equips va poder marcar
cap gol, amb la qual cosa el resultat final va ser d’empat a 0.
Aquesta igualtat va trencar-se a la tanda de penals final, on el
FS Bar-Rte Ánfora va guanyar per 3-2 i va obtenir un punt més
en cas de desempat.
Arribats a aquestes alçades de competició la classificació
era la següent: FS AV Bellavista 2 punts, FS Bosch 1 punt i FS
Bar-Rte Ánfora 1 punt i quedava pendent de disputar-se el partit
fort de la jornada entre els equips FS Bosch i FS AV Bellavista
per tal de decidir qui seria el campió de la II Copa de la Lliga.
El par tit va iniciar-se a les 23.00 h i va ser estar caracteritzat
per la gran emoció de l’enfrontament. Fins al minut 13 no va
trencar-se la igualtat en el marcador a favor del FS Bosch.
Acte seguit, al minut 15, nou gol a favor del FS Bosch que
deixava la Copa molt a prop de l’equip FS Bosch, però

sobtadament als tres últims minuts el FS AV Bellavista va
aconseguir un gol que reduïa la diferència, tot i que no va ser
suficient per evitar que el FS Bosch aconseguís el seu primer
doblet: campió de Lliga i de Copa.
A continuació va tenir lloc l’acte d’entrega de trofeus de la
XIII Lliga de Lleure de Futbol Sala i de la II Copa de la Lliga.
Per a aquest acte es va comptar amb la presència de Josep M.
Dia, regidor d’Esports de les Franqueses, i Josep Campaña,
director-gerent del PME.
Així, doncs, a banda del FS Bosch, es van donar trofeus al
subcampió de la XIII Lliga de Futbol Sala Lleure, el FS AV
Bellavista, al màxim golejador, el jugador David Bernard de
l’equip FS Bosch, al porter menys golejat, el jugador de l’equip
FS AV Bellavista Carlos Cabo, i al “fair play” als equips amb
menys targetes i que van demostrar una major esportivitat, FS
ACC i FS Estradivarius.
Esteban Antequera

Tai-txi, curs 2003-2004
En el nostre cinquè curs, estic molt satisfet de poder continuar ensenyant tai-txi a la gent de les Franqueses i de la comarca. Hem de celebrar que alguns alumnes ja porten quatre
cursos amb nosaltres i tenen les mateixes ganes d’aprendre
que els que han començat aquest curs. Tots ells agraeixen el
que la pràctica del tai-txi els aporta, com per exemple, sentir-

se amb més energia i, a la vegada, estar més relaxats.
Com es diu, al tai-txi no hi ha més secret que la pràctica
diària i constant. Per això us animo a continuar, perquè un
petit esforç aporta molts beneficis.

Grup matí

Grup tarda

Toni Camps
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Les Franqueses compta amb un portal d'esports únic a tota la comarca
Les Franqueses del Vallès disposa des de mitjans de
febrer de 2004 d'un nou web d'esports que és únic a tota
la comarca. Es tracta de l’adreça www.lesfranqueses.org/
esports i inclou tant la informació que genera el propi
Patronat Municipal d’Esports com la que generen les
entitats i esportistes locals. Un dels aspectes més destacats
del nou web municipal és que permet fer tràmits com apuntar-se a activitats i tornejos o sol·licitar l’ús i lloguer de les
instal·lacions, i també que inclou un servei de correu web
per a totes les entitats esportives de les Franqueses, les
quals tenen una adreça de correu electrònic gratuïta.
El nou web esportiu de les Franqueses situa en portada
els apartats de notícies, agenda i actes destacats. Els dos
primers apartats tenen la vocació de ser molt exhaustius,
ja que es vol que recullin el màxim d’informació esportiva
que tingui a veure amb el municipi. Una altra de les pàgines
que es consideren importants és la que inclou els enllaços
amb tots els resultats i classificacions de cadascun dels
equips franquesins que disputen tornejos i que es poden
trobar a Internet.
A banda, també s’hi pot trobar informació corporativa del
Patronat Municipal d’Esports, informació i fotografies sobre les
instal·lacions esportives del municipi, una relació de les entitats
esportives franquesines, així com les edicions en pdf del butlletí
informatiu que edita el PME, un tauler d’anuncis i una bústia
de suggeriments, entre d’altres apartats.

Aquest portal neix amb la voluntat de ser una eina que
permeti potenciar i difondre tota la tasca que realitza tant el
propi Patronat Municipal d'Esports de les Franqueses com el
conjunt de les entitats esportives locals, al voltant del món de
l’esport del municipi, a l’hora que ha de servir per fomentar el
treball en xarxa entre el conjunt dels agents espor tius del
municipi.

Llistat de les adreces de correu electrònic de totes les entitats esportives
Associació Esportiva Grup Fondistes Bellavista
As. Femenina Kick-Boxing Muay-Thay Les Franqueses
Associació Esportiva Ramassà
Associació Esportiva Veterans Bellavista-Milan
Associació Esportiva La Perestroika
Club Esportiu Corró d'Avall
Club Esportiu Llerona
Club Esportiu Les Franqueses, secció bàsquet
Club Esportiu Les Franqueses, secció handbol
Club Esportiu Shiho Wari
Club Futbol Bellavista-Milan
Club Futbol Joventut Llerona
Club Futbol Les Franqueses
Club Futbol Peña Los Amigos
Club Futbol Sala Bellavista
Club Ciclista Corró d'Amunt
Club Tennis Les Franqueses
Club de Tir amb Arc Les Franqueses
Club Esportiu Okamishin Bellavista
Club Petanca Bellavista
Club Petanca Corró d'Amunt
Club Petanca Llerona
Societat de Caçadors Les Franqueses
US Corró d'Amunt
Societat de Pescadors Les Franqueses
Penya Barcelonista Les Franqueses
Sweetrade Bowling Club Bellavista-Les Franqueses
Club d'Escacs Les Franqueses
Club Muntanyenc "Cul de Sac"
Club Futbol Atlético Bellavista

fondistes@esports.lesfranqueses.org
kickboxing@esports.lesfranqueses.org
ramassa@esports.lesfranqueses.org
veteransbm@esports.lesfranqueses.org
laperestroika@esports.lesfranqueses.org
ce.corrodavall@esports.lesfranqueses.org
ce.llerona@esports.lesfranqueses.org
basquet@esports.lesfranqueses.org
handbol@esports.lesfranqueses.org
shihowari@esports.lesfranqueses.org
bellavistamilan@esports.lesfranqueses.org
joventutllerona@esports.lesfranqueses.org
cf.lesfranqueses@esports.lesfranqueses.org
losamigos@esports.lesfranqueses.org
cfs.bellavista@esports.lesfranqueses.org
cc.corrodamunt@esports.lesfranqueses.org
tennis@esports.lesfranqueses.org
tirambarc@esports.lesfranqueses.org
okamishin@esports.lesfranqueses.org
cp.bellavista@esports.lesfranqueses.org
cp.corrodamunt@esports.lesfranqueses.org
cp.llerona@esports.lesfranqueses.org
casadors@esports.lesfranqueses.org
us.corrodamunt@esports.lesfranqueses.org
pescadors@esports.lesfranqueses.org
pbarcelonista.lesfranqueses@esports.lesfranqueses.org
bowling@esports.lesfranqueses.org
escacs@esports.lesfranqueses.org
culdesac@esports.lesfranqueses.org
cfa.bellavista@esports.lesfranqueses.org
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VIII Open de Tennis
El 14 de juny de 2003 a la tarda es van jugar les finals del
VIII Open de Tennis de les Franqueses del Vallès que cada
any organitza del Patronat Municipal d’Esports amb la
col·laboració del Club Tennis Les Franqueses a les pistes
municipals de tennis. El campió va ser Enric Ciervo, que va
derrotar Ismael Aguilar per 6-2 i 6-2. En la final de consolació,
Josep Pons va guanyar Xavi Rojas per 1-6, 7-6 i 6-4.
En total van participar en aquest torneig 16 jugadors, que
van disputar els seus partits en les categories individual masculí
i femení i dobles masculí. A les 19 h, un cop acabades les
finals, el Patronat Municipal d’Esports va oferir un refrigeri als
assistents i el regidor d’Esports, Josep M. Dia, va fer l’entrega
de premis als primers classificats.
Mar Sánchez

XIX Diada del Joc i de l'Esport

Les competicions esportives que es van dur a terme van ser
el 3 x 3 bàsquet, el 4 x 4 handbol, els partits de bàdminton i el
torneig de futbol 4 x 4. Paral·lelament a aquestes activitats, els
esportistes participants i tothom qui ho volia, podien gaudir
d’un parc infantil amb tres inflables i un llit elàstic, partides
d’escacs i tir amb arc. A última hora de la jornada, el regidor
d’Esports, Josep M. Dia, va fer l’entrega de premis i obsequis.
Esteban Antequera

Cloenda de les activitats de lleure
Unes setanta persones van assistir el 27 de juny de 2003, a
la tarda al berenar-sopar que el Patronat Municipal d’Esports
de les Franqueses va oferir als esportistes que participen en
les activitats de lleure que organitza durant tot l’any el mateix
Patronat. Així, doncs, van assistir en aquest acte de cloenda
de la temporada participants dels grups d’activitat física per a
gent gran i per a adults, de ioga, de tai-txi i de l’Escola Municipal de Tennis.
El berenar-sopar, que es va fer a la zona esportiva municipal de Corró d’Amunt, va comptar amb la presència de l’alcalde
accidental de les Franqueses, Mar tí Rosàs, i del regidor
d’Esports, Josep M. Dia, els quals van donar una bossa amb
obsequis als assistents.
Mar Sánchez

XIII Torneig de les 12 hores de
bàsquet de La Perestroika
El 14 de juny de 2003, de 16.30 a 20.30 h, va tenir lloc la 19a
edició de la Diada del Joc i de l’Esport de les Franqueses sota
el lema «El Patronat Municipal d’Espor ts surt al carrer!». En
aquesta ocasió, aquesta jornada que el PME organitza cada
any com a cloenda de les seves activitats anuals, es va celebrar al passeig d’Andalusia de Bellavista. Les darreres edicions
d’aquesta diada s’han fet al carrer per tal d’apropar i donar a
conèixer als ciutadans de les Franqueses les activitats que
s’organitzen des del PME. Entre esportistes i públic assistent
van ser unes 350 persones les que van participar de l’acte.

L’equip del Hebell Sport va tornar a guanyar el 28 de juny de
2003, la tretzena edició del tradicional Torneig de les 12 hores
de bàsquet de la Perestroika, derrotant a la final l’equip de la
Peña Verde per vint punts de diferència. El torneig, que va
començar a les 8.30 h i va acabar a les 20.30 h, es va jugar al
pavelló poliesportiu municipal de les Franqueses, i el va
organitzar com cada any l’Associació Esportiva La Perestroika,
amb la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports de les
Franqueses.
En aquesta edició, una baixa de darrera hora d’un dels equips
participants, va fer que extraordinàriament disputessin el torneig
set equips en comptes dels vuit habituals. Això va fer modificar
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Rècord absolut de participants a la XVII Cursa de Fons de
Bellavista que va tenir lloc el 29 de juny de 2003, al matí. En
aquesta edició, tot i haver-se ampliat el límit de participants
fins als 600 inscrits, hi va haver un centenar llarg d’atletes que
hi van participar sense dorsal. Al final, dels 600 inscrits, van
acabar la cursa 549, el primer dels quals va ser el terrassenc
Bartolomé Serrano, que va recórrer els 10.000 metres de cursa amb un temps de 34 minuts i 55 segons. El garriguenc David Pont va quedar segon a 15 segons del primer. En tercer
lloc, va quedar el també garriguenc Francesc Marsol, amb un
temps de 35 minuts i 22 segons.

Rutina Lliure i per clubs.
La llista de millors esportistes en les altres categories és la
següent:
Benjamí femení: Natàlia Tintó (PME Les Franquesesbàsquet). Benjamí masculí: Francisco González (CF
Bellavista-Milán). Aleví femení: Judit Toro (PME Les
Franqueses-handbol). Aleví masculí: Isaac Suárez (PME Les
Franqueses-handbol). Infantil femení: Agnès Sales (CN
Granollers-gimn. artística). Infantil masculí: Arnau Puig (CE
Llerona). Cadet femení: Olga Pérez (CN Granollerssincronitzada). Cadet masculí: David Rodríguez (CF BellavistaMilán). Juvenil femení: Mer itxell Pérez (CN Granollerssincronitzada). Juvenil masculí: Javier Bertos (FC Barcelona-handbol).
A banda del reconeixement als millors esportistes, als
finalistes i als nominats, en la VIII Nit de l’Esport també es van
voler reconèixer les gestes esportives aconseguides a nivell
col·lectiu. Així, doncs, es va premiar l’equip infantil masculí
d’handbol i el cadet masculí de bàsquet del PME Les
Franqueses pel seu primer lloc al campionat comarcal. També
es van endur un reconeixement pels seus ascensos de
categoria l’amateur del CF Bellavista-Milán, els equips masculí
i femení del Club Petanca Bellavista i l’equip de sala del Club
de Tir amb Arc de les Franqueses. D’altra banda, també es
van lliurar uns reconeixements especials per la seva tasca de
suport a l’esport de les Franqueses a les següents persones i
entitats: Florenci Garran, del CE Les Franqueses-handbol,
Antonio Garrido, del CF Les Franqueses, Jordi Figueres, del
CE Llerona, Juan Emilio Bertran, del CF Bellavista-Milán, i
també a l’empresa Grasas Vila i al Club Futbol Bellavista-Milán.

Mar Sánchez

Josep Campaña

força la dinàmica de la competició, ja que el grup de tres equips
va haver de disputar un partit més en la primera fase del torneig
(tots contra tots a doble volta). A més, en el creuament de la
segona fase, el tercer i el quart classificat del grup de quatre
equips va haver de disputar un partit per saber quin dels dos
es disputaria el cinquè i sisè lloc de la classificació final contra
el tercer classificat del grup de tres equips. Els altres dos
creuaments sí que van ser els habituals: el segon del primer
grup contra el segon del segon grup per decidir el 3r i 4t lloc, i
el primer contra el primer, que van disputar la final.
La classificació final, doncs, va ser la següent:
1. Hebell Sport; 2. Peña Verde; 3. Sorriana; 4. La Perestroika;
5. Falty Towers; 6. Òptica Maestre; 7. La Mochila de Rullán
Esteban Antequera

XVII Cursa de Fons de Bellavista

VIII Nit de l'Esport

Mulla't per l'esclerosi múltiple
El 6 de juliol de 2003 48 persones van par ticipar en la
campanya «Mulla’t per l’esclerosi múltiple» a les piscines d’estiu
del Complex Esportiu Municipal de les Franqueses. Els
participants van nedar un total de 24.050 metres.
La jornada serveix per recaptar fons per a l’estudi d’aquesta
malaltia i el seu tractament. L’entitat organitzadora és la
Fundació Esclerosi Múltiple, que va comptar amb la
col·laboració del Patronat Municipal d’Esports i el Complex
Esportiu Municipal. La jornada va comptar amb la participació
del regidor Josep M. Dia.
Mar Sánchez

Jesús Pellicer i Carmen Fernández són els millors esportistes
de les Franqueses de la temporada 2002/2003 en categoria
sènior. Els dos guardonats van rebre el títol davant de 250
persones que van assistir el 4 de juliol de 2003 al sopar-festa
de la VIII Nit de l’Esport, que va tenir lloc al restaurant Can
Pagès Vell de l’Ametlla del Vallès, organitzat com cada any pel
Patronat Municipal d’Esports.
Jesús Pellicer, del Club Okamishin Bellavista, va obtenir la
medalla de bronze en el Campionat del Món de Kick BoxingMuay Thaï que es va celebrar a primers d’any a Tailàndia,
mentre que Carmen Fernández, del Club Natació Granollers,
va quedar en segona posició al Campionat d’Espanya absolut
de Natació Sincronitzada en les modalitats de Rutina Tècnica,

I Campus de bàsquet
Entre el 30 de juny i l’11 de juliol de 2003 es va fer el I Campus
de Bàsquet, activitat organitzada pel CE Les Franqueses amb
la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports.
Aquest campus tenia el doble objectiu de donar continuïtat
al treball que durant la temporada es fa en aquest esport i, a
més a més, donar l’oportunitat als nens i nenes del municipi
perquè coneguin aquest esport. Al final s'hi van apuntar un
total de 40 nens/es, que van fer tecnificació de bàsquet i activitat
de piscina des de les 16.30 fins a les 19.30 h.
Mar Sánchez
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I Campus d'handbol

Bibliopiscina

Entre el 14 i el 25 de juliol de 2003 es va fer el I Campus
d’Handbol, activitat organitzada pel CE Les Franqueses, amb
la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports.
Aquest campus tenia el doble objectiu de donar continuïtat
al treball que durant la temporada es fa en aquest esport i, a
més a més, donar l’oportunitat als nens i nenes del municipi a
que coneguin aquest esport. Al final s'hi van apuntar un total
de 16 nens/es, que van fer tecnificació d’handbol i activitat de
piscina des de les 16.30 fins a les 19.30 h.
Esteban Antequera

VIII Torneig de Futbol Sala d'estiu
El 25 de juliol de 2003 es va disputar la final del VIII Torneig
de Futbol Sala d’estiu que organitza el Patronat Municipal
d’Esports de les Franqueses. El partit, que es va disputar a les
21.30 h al pavelló poliesportiu municipal entre els equips Construcciones Llamazares-Bar Baena i Fincas & Ro, el va guanyar
el primer per 4 gols a 0. Abans de la final es van enfrontar pel
tercer i quart lloc els equips Hersa GRZ i Peña Los AmigosBar Toy, equip que es va endur la victòria. Cal destacar que les
grades del pavelló es van omplir d’un nombrós públic que va
voler viure en directe la final de la competició.
La classificació final va ser la següent: 1. Construcciones
Llamazares-Bar Baena; 2. Fincas & Ro; 3. Peña Los AmigosBar Toy; 4. Hersa GRZ; 5. Autoescuela Eduardo-Mármoles La
Torreta; 6. Cafè Margarit; 7. Bocactoria; 8. FS García Márquez;
9. Núvies d’Or; 10. FS ATM Competició; 11. Xics de Granollers;
12. Construcciones Rezogar; 13. Los Faroles; 14. Los Amigos:
15. CF Les Franqueses; 16. Submarins V.
Esteban Antequera

II Torneig de Futbol-7 d'estiu
Després del partit de la final del VIII Torneig de Futbol Sala
d’estiu que es va disputar el 25 de juliol de 2003, al pavelló
poliesportiu municipal, es van donar els premis del II Torneig
d’estiu de Futbol 7, que es va disputar també al juliol de 2003
a la zona esportiva municipal de Corró d’Amunt. La classificació
final és la següent: 1. FS Bellavista; 2. US Corró d’Amunt; 3. FS
Restaurante Ánfora; 4. CD Corró d’Avall.

Del 30 de juny al 25 de juliol de 2003 es va organitzar per
primera vegada el servei de Bibliopiscina a les piscines d’estiu
del Complex Esportiu Municipal. Aquesta activitat, organitzada
per la Biblioteca Municipal, va comptar amb la col·laboració
del Patronat Municipal d’Esports i del Complex Esportiu Municipal, que va cedir l’espai i, a més a més, va facilitar el material
necessari perquè es pugués organitzar. Aquesta activitat
consistia en què els usuaris de les piscines podien llegir premsa
diària, setmanar is comarcals, còmics, revistes, contes,
novel·les, etc. que els cedia la Biblioteca. L’horari en què va
funcionar el servei va ser de 12 a 18 h, de dilluns a divendres.
Mar Sánchez

Escola d'estiu de tennis
Durant el mes de juliol de 2003, va tenir lloc l’Escola d’Estiu
de Tennis, que serveix per un costat com a continuació del
treball que es fa durant la temporada, i per l’altre, per donar
l’oportunitat que vingui gent per practicar aquest esport només
a l’estiu.
Els responsables de l’Escola Municipal de Tennis, Diego
Giorgi i Gustavo Orozco, van fer una valoració molt positiva del
curs de juliol, ja que es va apuntar gent nova i, a més a més, hi
va haver un ambient molt cordial. Al final s’hi van apuntar un
total de 17 participants entre les diferents categories.
Mar Sánchez

Esteban Antequera

Juliol Esportiu'2003
Durant el mes de juliol de 2003, de dilluns a divendres, i de
9 a 13 h, va tenir lloc a la zona esportiva municipal de Corró
d’Avall el ja tradicional Juliol Esportiu. En aquesta edició hi van
participar un total de 300 nens i nenes d’edats compreses entre
els 5 i els 16 anys. Els esports i activitats que van practicar van
ser bàdminton, tennis taula, beisbol, voleibol, bàsquet, handbol,
hoquei, tennis, jocs populars, futbol sala, tir amb arc i altres, a
més de refrescants banys a les piscines d’estiu.
Josep Campaña

XXIII Torneig de futbol Marcel Camps
El 7 de setembre de 2003 es va celebrar el XXIV Torneig de
Futbol Les Franqueses – XXIII Torneig Triangular Marcel
Camps, organitzat pel CF Les Franqueses amb la col·laboració
del Patronat Municipal d’Espor ts.
L’horari i els resultats del torneig van ser els següents:
- 17.00 h, Vilanova del Vallès x UD Canovelles: 0 - 1
- 18.00 h, Vilanova del Vallès x CF Les Franqueses: 0 - 1
- 19.00 h, UD Canovelles x CF Les Franqueses: 1 - 1
Després de l’empat entre la UD Canovelles i el CF Les
Franqueses es va desempatar a penals, amb el resultat a favor
del CF Les Franqueses, que es va proclamar campió del
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torneig.
A l’entrega de trofeus van assistir l’alcalde, Francesc Torné,
el regidor d’esports, Josep M. Dia, i el responsable d’Electro
Sae, Marcel Camps (patrocinador íntegre del torneig).
El jugador més destacat del torneig va ser Aldolfo Asmar,
del CF Les Franqueses.

de veterans, entre els quals cal destacar la presència dels
coneguts exjugadors Víctor Muñoz, Mariano Angoy i Carles
Busquets, i de Pichi Alonso com a entrenador. Aquest
enfrontament, que va servir com a cloenda de la jornada, va
acabar amb victòria per a l’equip de Pichi Alonso per 8 gols a
2.

Josep Campaña

Esteban Antequera

Inauguració de la gespa del camp
de futbol municipal de Corró d'Avall

Activitats esportives de la
Festa Major de Corró d'Avall'03
Com cada any, el Patronat Municipal d’Esports va participar
en l’organització de diferents actes esportius de la Festa Major
de Corró d’Avall, en aquesta edició del 19 al 22 de setembre
de 2003. Com a novetat, el PME va organitzar un torneig de 4
x 4 handbol sobre gespa, que es va disputar al flamant nou
camp de futbol municipal, i que va tenir 55 participants.
També es van disputar els ja tradicionals tornejos 3 x 3
bàsquet (que enguany es va ampliar a la categoria sènior),
tennis, futbol sala (que va guanyar l’equip de l’AVV Bellavista)
i futbol de veterans.
Mar Sánchez

Els actes d’inauguració de la gespa ar tificial del camp de
futbol municipal de Corró d’Avall van gaudir d’una gran afluència
de públic que durant tot l’11 de setembre de 2003 va anar
passant per l’equipament.
Així, doncs, els actes d’inauguració van començar a les 11.30
h amb la disputa del triangular entre els equips sèniors
masculins del CE Llerona, el CF Bellavista-Milan i el CF Les
Franqueses per saber quin dels tres equips s’enfrontaria al
Girona FC i al FC Barcelona «C» en el V Trofeu de Futbol Sergi
Barjuan del 24 de setembre. Al final, l’equip de les Franqueses
que es va guanyar el dret a jugar el trofeu va ser el CF BellavistaMilan, ja que va guanyar per 0 a 3 el CE Llerona i per 1 a 2 el
CF Les Franqueses. Per la seva part, el CE Llerona va guanyar
el CF Les Franqueses per 2 a 1.
Després d’aquest torneig triangular, es va fer un torneig de
futbol base amb la participació dels equips alevins, infantils,
cadets i juvenils del CF Bellavista-Milan i el CE Llerona. En la
final d’aquest torneig de futbol base, es van enfrontar els equips
cadets del CF Bellavista-Milan i del FC Barcelona, com a equip
convidat. Va guanyar el partit el Barça per 2 gols a 0.
A continuació, a les 19.45 h, va tenir lloc l’acte oficial
d’inauguració de les obres de col·locació de gespa artificial al
camp municipal de futbol de Corró d’Avall, que va comptar amb
la presència de l’alcalde de les Franqueses, Francesc Torné,
del regidor d’Esports, Josep M. Dia, i d’altres membres de
l’equip de govern municipal. Cal destacar també la presència
d’un directiu de la Federació Catalana de Futbol, d’un
representant del FC Barcelona, de l’arquitecte-director del
projecte, Jordi Parcerisas, i dels representants de les dues
empreses implicades en l’obres, Construcciones y Rebajes
Àrids i Green Floor.
Després dels parlaments i de l’intercanvi de plaques
commemoratives, es va jugar l’esperat partit entre una selecció
de veterans de les Franqueses del Vallès i la selecció catalana

V Torneig de Futbol Sergi Barjuan

El Girona Futbol Club, equip de Segona Divisió B, va guanyar
el V Trofeu de Futbol Sergi Barjuan que es va disputar el 24 de
setembre de 2003 al vespre al camp de futbol municipal de
Corró d’Avall. L’equip gironí va guanyar el darrer i decisiu partit
contra el FC Barcelona «C» de Tercera Divisió, equip guanyador
del torneig de l’any passat, per 1 gol a 0. Abans, els gironins ja
havien guanyat l’equip local, el CF Bellavista-Milan, que milita
a la Primera Divisió Territorial, per 3 gols a 0. Per la seva banda, l’equip C del Barça també va vèncer els franquesins per 1
gol a 2.
Entre el primer i segon partit va tenir lloc l’entrega de premis
i d’obsequis (material esportiu cedit pel jugador franquesí de
l’Atlético de Madrid Sergi Barjuan, valorat en 2.700 euros) a
tots els participants del V Torneig de Futbol de Lleure Sergi
Barjuan, que s'havia disputat el 13 i 14 de setembre passats
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entre els equips de lleure locals CF Peña Los Amigos, US Corró
d’Amunt, CF Societat de Pescadors, CF Joventut Llerona, AE
Ramassà, Atlético Bellavista i el CD Corró d’Avall. La final la
va guanyar la Peña Los Amigos el passat 20 de setembre
davant el Corró d’Avall per 1 gol a 0.
A més, també es van donar els premis als equips CE Llerona,
CF Les Franqueses i CF Bellavista-Milan per la seva
participació l’11 de setembre en el torneig preliminar el primer
lloc del qual donava dret a jugar el triangular amb el Barça i el
el Girona.
Pel que fa a les autoritats presents a l’acte, es va poder
comptar amb l’assistència de l’alcalde de les Franqueses,
Francesc Torné, del regidor d'Obres, Servei i Medi Ambient,
Francesc Colomé, del regidor de Dinamització Econòmica,
Ferran Jiménez, i de Joan Barjuan, pare del futbolista de
l'Atlético de Madrid Sergi Barjuan.
Josep Campaña

La Generalitat homenatja el monitor
de bàdminton Paco Barranco

El des de fa dotze anys monitor de bàdminton del Patronat
Municipal d’Esports de les Franqueses Francisco Barranco va
ser premiat per la Secretaria General de l’Espor t de la
Generalitat de Catalunya el 27 de setembre de 2003 en l’acte
d’Homenatge a la Gent Gran de l’Esport Català que va tenir
lloc al Palau de la Virreina de Barcelona.
Barranco va rebre el reconeixement per la seva tasca i
dedicació a l’esport català i, més concretament, pels seus més
de vint anys de dedicació al bàdminton, a més de ser una de
les persones de més de 65 anys d’edat que encara està en
actiu. A l’acte va rebre un diploma i un trofeu com a testimoni
d’aquest reconeixement, fet que té molta importància per al
nostre municipi perquè és la primera vegada que es dóna en
l’esport de les Franqueses.
És per aquest motiu que el regidor d’Esports de l’Ajuntament
de les Franqueses, Josep M. Dia, va rebre el senyor Barranco
al seu despatx del Complex Esportiu Municipal el dijous, 23
d’octubre de 2003, per tal de felicitar-lo i fer-li els honors que
es mereix.
Josep Campaña

Límit 24 hores de BTT a Marata
Els dies 4 i 5 d’octubre de 2003 es va celebrar a Marata la
prova Límit 24 hores de BTT, organitzada pel Club Rip
Associació, amb la col·laboració del Patronat Municipal
d’Esports.
El circuit va ser de 5 km i 150 metres de desnivell acumulat
de pujada per volta, aproximadament. S’ha de fer notar que
per primera vegada en 4 anys no va ploure, cosa que va ajudar
al desenvolupament de la cursa.
Hi va haver un total de 35 participants dividits de la següent
forma:
- Categoria Equips de 4 corredors: 6 equips
- Categoria Individual: 10 equips (9 + 1 tàndem)
La classificació en la categoria d’equips va ser la següent:
- 1r, «BTT Premià de Dalt» (Lluís Goñi, Carlos Muñoz, Oriol
Buch i Roger Peralba) - 71 voltes
- 2n, «Enginyers», de Barcelona i Tiana
- 3r, «S.A.T. - Trullàs», de Granollers
Cal dir que els sis equips van acabar la cursa.
La classificació en la categoria individual va ser la següent:
- 1r, Sergi Miras, de Granollers - 50 voltes
- 2n, Jordi Vives, de Mataró
- 3r, Jaume Ribosa, de Cabrera
El tàndem de l'«E.C. Malgrat de Mar» (Xavier Viñolas i Albert
Pastor) va finalitzar en la posició número 6. Cal dir que en la
categoria individual van abandonar tres corredors.
Es van entregar trofeus de vidre per als tres primers
classificats de cada categoria i un d’especial per al fundador
de la cursa, en Josep Miquel Pont Plana, «Pepmi», de l’antic
Club Vici-Bici de Granollers. També es van entregar cinc plaques
de record als propietaris dels terrenys per on es disputa la
cursa, en agraïment als 10 anys de suport.
Com a novetat cal destacar que per segona vegada en la
història de la cursa, el circuit es va fer en sentit contrari a
l’habitual, com a la segona edició del 1995, per commemorar
els deu anys de la mateixa.
El Patronat Municipal d’Esports va col·laborar en una edició
més d'aquesta cursa en les tasques prèvies d’organització i
en la cessió de material.
Mar Sánchez

Pedalada en BTT de Corró d'Amunt
En total van ser 175 persones les que van participar en la
Pedalada en BTT de Corró d’Amunt que es va celebrar el 12
d’octubre de 2003, amb sortida des de la zona esportiva municipal de Corró d’Amunt. En la primera prova, que va començar
a les 9 h, amb un recorregut de 35 quilòmetres de distància, hi
van participar un total de 120 corredors. En la segona, de només
5 quilòmetres, que va començar a les 10 h, hi van participar 55
nens i nenes.
L’organització de la pedalada va anar a càrrec del Club Ciclista Corró d’Amunt amb la col·laboració del Consell del Poble
de Corró d’Amunt i del Patronat Municipal d’Esports. La cursa
va ser un èxit total de participació, ja que va superar totes les
expectatives que tenia l’organització. Van venir molts corredors
del municipi, de fora i, fins i tot, algun de francès, el que
demostra la dimensió que tenen les activitats organitzades per
aquest club.
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L’organització va donar un entrepà per esmorzar, fruita i
beguda a tots els participants. Cal destacar que la cursa va
comptar amb la participació del regidor d’Esports de les
Franqueses, Josep M. Dia.
Josep Campaña

II Rànquing de Bàdminton de Catalunya
El II Rànquing de Bàdminton de Catalunya es va disputar el
19 d’octubre de 2003 al pavelló poliesportiu municipal de les
Franqueses amb la participació de 73 jugadors, d’entre els
quals cal destacar la presència per primera vegada de dos
esportistes de la secció de bàdminton del Patronat Municipal
d’Esports, Sergio Vega i Yunes Khayati, que van quedar en 4t
lloc de la classificació individual masculí D.
Els guanyadors de les diverses competicions, organitzades
per la Federació Catalana de Bàdminton amb la col·laboració
del PME, van ser els següents: individual masculí A, Daniel
Harghol (Creu Blanca CN Poble Nou); ind. masculí B, David
Vecino (Bàdminton Granollers AGE); ind. femení B, Yuka
Uchiyama (Bàd. Granollers AGE); ind. masculí C, Abel Almendro (Bàd. Granollers AGE); ind. femení C, Maribel Merchan (Bàd.
Bellaterra); ind. masculí D, Xavi Vicente (Creu Blanca CNPN);
ind. masculí D14, Valentín Marguet (Bàd. Bellaterra); ind. femení
D14, Núria Prats (Creu Blanca CNPN).
Mar Sánchez

Celebració del primer aniversari
del Complex Esportiu Municipal

següents activitats: aqua-ball, aquarelax nocturn, que és una
de les que va tenir més èxit amb la par ticipació de 50 persones,
aqua-box, aqua-noddle, i el bateig de submarinisme per als
que volien iniciar-se en aquest esport. També es va organitzar
una festa infantil al pavelló poliesportiu municipal, que va tenir
molt d’èxit amb una cinquantena de nens i nenes. A més, es
va fer un regal d’aniversari a tots els abonats: una bossa de
roba.
A banda de l’accés lliure a les diverses instal·lacions del
Complex (piscines cobertes i d’estiu, sala de musculació,
sauna, banyera d’hidromassatge, banys de vapor...), la direcció
del centre s’ha esforçat durant aquest primer any de vida a
organitzar tot un seguit d’activitats dirigides a tots els abonats
i abonades. Així, doncs, es realitzen entre d’altres activitats,
cursets de natació, gimnàstica de manteniment, activitat física
per a gent gran, aeròbic, step, i activitats dirigides a l’aigua
com aiguagym o aquaerobic. A més, en el Complex també es
pot fer ús dels serveis de fisioteràpia i medicina de l’esport,
dietètica i massatges, de les pistes de tennis o del servei de
raigs UVA.
Pel que fa a la procedència dels abonats, un 65% són de les
Franqueses, un 25% de Granollers, i la resta són de pobles
dels voltants com Canovelles, Cardedeu, Lliçà d’Amunt o la
Roca del Vallès. El segment d’edat que més utilitza les
instal·lacions del Complex és el que està entre els 25 i els 35

GAS-OIL C
CALEFACCIÓ I INDUSTRIAL
BONA QUALITAT I PREU

DISTRIBUÏDOR COMERCIAL

Coincidint amb el primer aniversari de la inauguració del
Complex Esportiu Municipal de les Franqueses el Patronat
Municipal d’Esports i la direcció del centre van voler celebrarho amb els tres mil abonats que té actualment el Complex i
amb tots els usuaris de les instal·lacions. Així, doncs, del 8 al
14 de novembre de 2003 es van preparar tota una sèrie
d’activitats diferents per a tots els segments d’edat.
A la sala de conferències del Complex es van fer dues
xerrades sobre l’aquasalus i sobre hàbits alimentaris
saludables, respectivament. A la sala d’activitats dirigides es
va fer l’activitat d’aeròbic infantil, la de hip-hop i la masterclass
de country. I a les piscines cobertes es van desenvolupar les

Ctra. Nova, 37
Tels. 93 871 46 31 - 93 849 57 50
Fax 93 860 53 51
08530 LA GARRIGA

SERVEI A DOMICILI
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anys i la franja horària que prefereixen els usuaris per gaudir
del centre és el que va de les 7 a les 8 del vespre entre setmana
i de 12 a 1 del migdia el cap de setmana.
Complex Esportiu Municipal

Jornada de promoció de tennis
El programa "Jornades de promoció esportiva" abarca tres
esports: tennis, bàdminton i tir amb arc. Aquest programa,
organitzat pel PME, té l’objectiu de donar a conèixer aquests
esports que, de caràcter més minoritari, no tenen un número
de practicants massa elevat dins del municipi.
En concret, la jornada de tennis es va dividir en dos grups,
un que va treballar la primera hora (de 10 a 11 h) i l’altre la
segona (d'11 a 12 h). Això va fer que els grups de treball fossin

menors, i que per tant es fes més còmode per a tothom. Per a
aquesta jornada el Patronat va estrenar unes xarxes de minitennis que es faran servir per a la resta de la temporada. Cal
fer notar que degut a les inclemències del temps la jornada es
va haver de suspendre el dia 18 d’octubre i programar la nova
data per al dissabte 15 de novembre.
Després de cada grup de treball es va convidar als
participants a un refrigeri per recuperar forces.
Van assistir a la jornada un total de 34 esportistes entre nens
i nenes de les escoles de primària i secundària, i de l’Escola
Municipal de Tennis.
Aquesta és la primera vegada que es fa la Jornada de
Promoció de Tennis, inclosa dins del programa de jornades de
promoció. L’èxit de participació fa pensar en noves edicions ja
que es considera que ha tingut una molt bona acollida.
Mar Sánchez

Presentació dels equips d'handbol de les Franqueses del Vallès

El 22 de novembre de 2003, a la tarda, es va fer la presentació
dels equips de bàsquet del Patronat Municipal d’Esports i del
Club Esportiu Les Franqueses al pavelló poliesportiu municipal de les Franqueses. Fins a 125 persones van ser presents,
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C/ Gravina, 44
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08302 MATARÓ

entre jugadors i responsables, a la presentació dels següents
equips: sènior masculí A, sènior masculí B, sènior masculí C,
sots-20 masculí i júnior femení, del CE Les Franqueses, i cadet
masculí, infantil masculí, infantil femení, preinfantil femení, mini
masculí i premini masculí, del Patronat Municipal d’Esports.
La tarda va començar amb un partit entre l’equip sènior
masculí C del CE Les Franqueses i l’A. Disseny CB. A
l’acabament d’aquest matx es va fer la desfilada dels diferents
equips, la fotografia de grup i un berenar per a tots els
assistents. Acte seguit, es va jugar un partit entre l’equip sènior
masculí A del CE Les Franqueses i el CB L’Escala A.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de les
Franqueses, Francesc Torné, el regidor d’Esports, Josep M.
Dia, el president de la secció de bàsquet del CE Les
Franqueses, Rafael Moreno, i el director-gerent del Patronat
Municipal d’Esports, Josep Campaña. Cal destacar que el CE
Les Franqueses va voler reconèixer amb l’entrega d’una placa
la tasca que ha fet Paco Barranco a dins el club, ja que després
d’un llarg període de temps deixa la seva dedicació al club
franquesí.
Esteban Antequera
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Presentació dels equips de bàsquet de les Franqueses del Vallès

El 23 de novembre de 2003, al matí, es va fer la presentació
dels equips d’handbol del Patronat Municipal d’Esports i del
Club Esportiu Les Franqueses al pavelló poliesportiu municipal de les Franqueses. Fins a 125 persones van ser presents,
entre jugadors i responsables, a la presentació dels següents
equips: sènior masculí, sènior femení i juvenil masculí, del CE
Les Franqueses, i cadet masculí, infantil masculí, infantil femení,
aleví masculí, aleví femení, benjamí i preesportiu mixt, del
Patronat Municipal d’Esports. A més, també es van omplir les
grades de pares i amics dels jugadors i jugadores.
La jornada va començar amb un partit entre els equips cadet
masculí i infantil masculí del Patronat Municipal d’Esports. A
l’acabament d’aquest matx es va fer la desfilada dels diferents
equips, la fotografia de grup i un esmorzar per a tots els

assistents. Acte seguit, es va jugar un partit entre l’equip infantil femení del Patronat Municipal d’Esports i el BM Granollers,
i després es van enfrontar l’equip sènior femení del CE Les
Franqueses i el CH Vilamajor. Cal destacar el bon partit que
van realitzar, tot i perdre, les jugadores infantils davant d’un
dels equips més forts de la comarca i la victòria que va
aconseguir l’equip sènior.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de les
Franqueses, Francesc Torné, el regidor d’Esports, Josep M.
Dia, el president de la secció d’handbol del CE Les Franqueses,
Daniel Pérez, i el director-gerent del Patronat Municipal
d’Esports, Josep Campaña.
Mar Sánchez
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Lliga Territorial de Bitlles Catalanes
Fins a 110 jugadors de 22 equips diferents van ser el 23 de
novembre de 2003, al matí, a la zona esportiva municipal de
Bellavista per jugar les jornades cinquena i sisena de la primera i segona divisió de la Lliga Territorial de Barcelona de
Bitlles Catalanes. Hi van assistir equips de diversos municipis
de la província, entre els quals hi ha l’Associació Esportiva La
Perestroika, de les Franqueses, que juga a la segona divisió i
que és qui va organitzar aquesta jornada conjuntament amb la
Federació Catalana de Bitlles, que van comptar amb la
col·laboració del Patronat Municipal d’Esports.
El 25 d’abril de 2004, Bellavista va tornar a acollir partits de
la Lliga Territor ial de Barcelona de Bitlles Catalanes,

corresponents a les jornades dinovena i vintena de la primera
i segona divisió.
Mar Sánchez

II Tirada nocturna de tir amb arc
El 29 de novembre de 2003, a partir de les 20 h, va tenir lloc
a la seu del Club de Tir amb Arc Les Franqueses la II Tirada
Nocturna, amb la participació de 15 persones. La tirada es va
fer a les fosques simulant l’espera de la presa en un clar del
bosc en una nit de lluna plena. El tirador que va fer més punts
en va aconseguir 224, una marca força alta.
Mar Sánchez

I Campionat de Kobudo

Fotografia SARA M. - Tel. Fax 93 849 38 09
Pso.Andalucía, 1 - 08521 Les Franqueses
E-mail: saramfotografía@teleline.es
Fotoestudi LA ROCA - Tel. Fax 93 842 25 27
C/ Espronceda, 69 - 08530 La Roca
E-mail: fotoestudilaroca@teleline.es

Els dies 29 i 30 de novembre de 2003 es va celebrar el 1r
Seminari de Yamanni Ryu Kobutjutsu i Campionat de Kobudo
al pavelló del CB Granollers i al pavelló poliesportiu municipal
de les Franqueses. El dissabte a la tarda es va fer al primer
pavelló i el diumenge es va fer al segon en sessió de matí i
tarda.
L’activitat, organitzada pel Club Shiho Wari de les Franqueses
i l'Okinawa Dento Kobudo, va comptar amb la col·laboració del
Patronat Municipal d’Esports.
Les jornades van comptar amb el Mestre convidat dels Estats
Units Shihan Toshihiro Oshiro, instructor de la Ryuku Bujutsu
Doyaki (EUA), 8è DAN Matsubayashi Shorin-ryy Karate-Do i
8è DAN Yamanni Chinen-ryu Bojutsu. Al campionat i al curs,
els participants s’havien de portar la seva arma.
Segons els organitzadors Leoncio García, Sergio Hernández,
Cristóbal Gea i Joseph Esteba, el campionat va ser tot un èxit
amb la participació d’unes 70 persones.
Mar Sánchez

• COCINAS • MUEBLES A MEDIDA • PUERTAS PASO •
• PUERTAS ENTRADA • MUEBLES BAÑO • PARQUETS •
• EQUIPAMIENTOS TIENDAS • EQUIPAMIENTOS EMPRESA •
• MAMPARAS DIVISORIAS DE OFICINA • PLADUR •
• FALSOS TECHOS • TECHOS ALUMINIO •
C/ del Bosc, 9 - Tel. 93 849 47 17 - Fax 93 846 38 53 - Bellavista - 08520 Les Franqueses del Vallès
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Conferència de Pichi Alonso

banda, van entrar en el sorteig d’entrades per al partit de futbol
Catalunya-Equador i de diversos obsequis.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de les
Franqueses, Francesc Torné, el regidor d’Esports, Josep M.
Dia, el regidor d’Obres, Serveis i Medi Ambient, Francesc
Colomé, el de Gover nació, Joaquim Méndez, i el de
Dinamització Econòmica, Ferran Jiménez.
Josep Campaña

II Jornada de Kick-Boxing Muay-Thaï

El 12 de desembre de 2003, al vespre, cent vuitanta persones van fer petita la sala d’actes del Centre de Recursos Agraris
de les Franqueses del Vallès per sentir l’Àngel «Pichi» Alonso,
exjugador de futbol, seleccionador nacional de Catalunya i director tècnic de la Federació Catalana de Futbol, que va fer
una conferència amb el títol Formació de jugadors en les
diferents etapes, dins el cicle que organitza cada any el Patronat
Municipal d’Esports.
En aquesta primera xerrada que inaugurava el Cicle de
conferències 2003-2004, Pichi Alonso va parlar de la seva
història futbolística com a jugador, tot introduint anècdotes que
li servien per donar suport a l’explicació dels valors i normes
que ell considera importants en el desenvolupament d’un nen
o nena que jugui a futbol. Després de la conferència, es va
obrir un torn de preguntes entre tots els assistents, que, d’altra

El 14 de desembre de 2003 va tenir lloc al pavelló poliesportiu
municipal la segona Jornada de Kick-Boxing Muay-Thaï de les
Franqueses (tarda de guerrers II). Aquesta activitat, organitzada
per l’Associació Femenina de Kick-Boxing Muay-Thaï de les
Franqueses amb la col·laboració del Patronat Municipal
d’Esports, va comptar amb la presència d’uns 600 espectadors.
S’ha de destacar en aquesta edició la presència d’un gimnàs
de Huesca i la par ticipació de dos espor tistes de les
Franqueses, Amine Tariki i Oriol Alpiste.
La jornada va tenir els següents resultats:
>Combats amateurs:
-Xavier López x Jorge Ronchera: vencedor Xavier López (kick
boxing)
-David Gámez x Seku Travere: vencedor David Gámez (kick
boxing)
-Amine Tariki x Daniel Repiso: vencedor Daniel Repiso (muay
taï)
-Esteban Ramírez x Jaime Mariñosa: vencedor Esteban
Ramírez (muay taï)
-Oriol Alpiste x Raúl Jiménez: vencedor Oriol Alpiste (muay
taï)
-Eduardo Molina x Marc Pérez: vencedor Eduardo Molina
(muay taï)
-Daniel Sevillano x Alberto Rojas: vencedor Alberto Rojas
(muay taï)
-Raúl Montañés x Mario Gómez: vencedor Mario Gómez
(muay taï)
-Vicente Fanego x Daniel Mar tín: vencedor Daniel Martín
(muay taï)
-David Berengueras x José A. Mariñosa: combat nul (kick
boxing)
>Combats neoprofessionals:

Bar cafeteria

 Menús diaris
 Tapes variades
 Entrepans calents i freds
Tel. 661 73 84 01
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-Luis Andrés Alvarado x Alfonso Griñán: combat nul (muay
taï)
-Miguel Alarcón x Benaissa Yachou: vencedor Miguel Alarcón
(kick boxing).
Mar Sánchez

Durant tot el dia es van fer un total de 21 partits. La final la
van disputar els equips de la UE Mataró i el CB Lliçà d’Amunt.
Després d’un matx molt ajustat, al final el torneig se’l va endur
el conjunt mataroní. Cal destacar l’alta participació d’equips i
de públic, que va omplir les grades durant tota la jornada.
Els organitzadors van facilitar el dinar a tots els jugadors i va
muntar activitats paral·leles a la pista poliesportiva exterior.

Esquiada de Nadal'03

Mar Sánchez

Del 27 al 29 de desembre de 2003, el Patronat Municipal
d’Espor ts va organitzar com cada any una esquiada a les
estacions de Porté Puymorens i Puigmal. En total hi van participar trenta-sis persones. Els responsables del PME eren Jordi
Pavón, Dani Pérez i Núria Ortiz.
Tots els participants van poder gaudir de dues hores diàries
de classe amb monitor per als diferents nivells en snow i esquí
normal.
Esteban Antequera

I Torneig premini de bàsquet
El 3 de gener de 2004 va tenir lloc al pavelló poliesportiu
municipal el I Torneig premini de bàsquet de les Franqueses,
organitzat per la secció de bàsquet del CE Les Franqueses,
amb la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports. Els
equips participants van ser els següents: CB Montcada, Ferrer
CB Vic, CB Llinars, CB Mollet, CB Granollers, CB L’Ametlla,
UE Mataró, CB Parets, CB Lliçà d’Amunt i CE Les Franqueses.

ferreteria
les franqueses
Os ofrecemos todo tipo de artículos de:
MENAGE
HERRAJES
BRICOLAGE
PINTURAS
JARDINERÍA COPIAS DE LLAVES
HACEMOS COPIAS DE MANDOS DE
PÁRKING
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¡Y ahora disponemos de aparcamiento para facilitar sus compras!

15%
Dto.

¡Presentando este
cupón te beneficiarás de
un 15% de descuento!

Ctra. de Ribes, 221  08520 LES FRANQUESES
Tel. 93 840 32 79
comercial@ferreterialesfranqueses.com
www.ferreterialesfranqueses.com
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Participació de l'equip mini masculí de
bàsquet al torneig de la Seu d'Urgell
L’equip mini masculí de básquet de les Franqueses va participar els dies 1, 2, 3 i 4 de gener de 2004, en el III Torneig de
Nadal de Básquet celebrat a la Seu d’Urgell, organitzat per
l'AE Sedis Bàsquet. Aquest torneig va comptar amb la
participació d´un total de 18 equips (12 de masculins i 6 de
femenins).
L´equip mini masculí de les Franqueses va assolir finalment
l’11a posició (amb dues victòries i quatre derrotes) després de
perdre el partit decisiu per poder jugar pel 9è i 10è llocs, amb
l´AE Ronda de Badalona, per un resultat de 58 a 55, després
de dues disputades pròrrogues.
Pel que fa al torneig masculí, l´equip guanyador va ser el
Caprabo-UE Lleida i pel que fa al torneig femení, va resultar
vencedor la Unió Esportiva Mataró. Cal destacar el bon nivell
dels equips participants.
L´equip franquesí el van formar: Xavier Vila, Albert Campaña, Alex Manchón, Ricard Manchón, Eric Acebes, El Mojahed
Ben Zerrouk, Abel Lopera, David Camenforte, Camil Raich,
Marc Tintó i Miguel Angel Samblas, com a jugadors, Pep Campaña com a entrenador, i David Garcia com a segon entrenador.
RESULTATS:
1a FASE:
Les Franqueses – Maristes Ademar Badalona, 28 – 55
Les Franqueses – Paidos Sant Fruitós, 58 – 30
Les Franqueses – AE Sedis básquet, 39 – 58
2a FASE:
Les Franqueses – CB Castellbisbal, 23 – 63
Les Franqueses – AE Ronda, 55 – 58
3a FASE:
Les Franqueses – Paidos Sant Fruitós, 60 – 15
Josep Campaña

S'inaugura la Font dels Esportistes
El 17 de gener de 2004 al migdia es va inaugurar la Font
dels Esportistes, que va ser construïda per l’Ajuntament de

les Franqueses en el punt quilomètric 32,5 de l’antiga N-152,
al seu pas per Llerona, en record d’Albert Sánchez, un atleta
de Montmeló que va morir dos anys enrere just en aquest lloc
mentre par ticipava a la Mitja Marató Granollers-Les
Franqueses-La Garriga-Granollers. L’any passat ja es va plantar un arbre en aquest indret amb el mateix objectiu de recordar la seva pèrdua.
L’acte va estar presidit per l’alcalde de les Franqueses,
Francesc Torné, i va comptar amb la presència d’Antoni
Cornellas, president del Col·lectiu d’Atletes de Fons
(organitzadors de la Mitja Marató), els pares de l’Albert
Sánchez, els regidors d’Espor ts dels tres municipis per on
passa la Mitja -Josep Maria Dia, de les Franqueses, Montserrat
Cuevas, de Granollers, i Joan Hernandes, de la Garriga-, el
president del Consell del Poble de Llerona, Ramon Coma, així
com els regidors de l’equip de govern municipal de les
Franqueses, Francesc Colomé, Núria Claveria, José Ramírez
i Joaquim Méndez, familiars i amics de l’Albert Sánchez i alguns
membres de l’organització de la Mitja Marató.
Tant el president del CAF, Antoni Cornellas, com l’alcalde de
les Franqueses, Francesc Torné, van tenir un emotiu record
per a l’atleta traspassat i van destacar el significat simbòlic de
la font, construïda en un lloc que marca aproximadament la
meitat del recorregut de la Mitja Marató i que de ben segur
serà utilitzada tant pels vianants i veïns de Llerona com per
tots els esportistes que, a diari, s’entrenen fent el recorregut
de la prova.
Josep Campaña
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XII Cros Escolar i IX Cros Popular

Malgrat la constant pluja fina que va caure durant bona part
del matí, uns cinc-cents corredors es van donar cita el 24 de
gener de 2004 a la finca Can Sala que l’empresa Nissan té a
Corró d’Amunt per participar al XII Cros Escolar i IX Cros Popular de les Franqueses. En concret van ser 441 nens i nenes
els que van córrer el cros escolar i 59, els participants als cros
popular. Els organitzadors de la prova, el Patronat Municipal
d’Esports, es van mostrar molt satisfets del desenvolupament
del cros, ja que el mal temps no va impedir que es disputessin
les diferents curses i, a més, només van ser una quarantena
d’atletes els que no s’hi van apuntar respecte el número de
participants de l’any passat.
Les diferents curses del cros escolar, puntuable per a la Lliga
Comarcal de Cros, es van disputar de 10 a 12 h en les
categories de prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet. Els
clubs i escoles participants van ser els següents: PME Les
Franqueses, CESI Blancafort, CA Canovelles, IES Vilaromana,
IES Lauro, EE LA Garriga, CA Parets, Escola Pia Granollers,
CA Sant Celoni, IES La Vall, Anna Mogas, CEIP Joan Sanpera,
CEIP Joan Camps, CA Montornès, CA Granollers, Cervetó,
CA Mollet, Estel, Granullarius i CA Vic. Tots els participants
van rebre una samarreta i l’esmorzar per part de l’organització.
Un cop finaltizat el cros popular, la sortida del qual es va
donar a les 12.10 h, va tenir lloc l’entrega de premis, amb la
presència de Francesc Torné, alcalde de les Franqueses,
Francesc Colomé, vicepresident del Patronat Municipal

d’Esports, Santi Jané, del Consell Esportiu Comarcal, i dos
representants de Nissan.
CLASSIFICACIÓ del CROS ESCOLAR per CATEGORIES:
Cadet masculí: 1. Juan Castiñeira (IES Blancafort), 2. Sergio
Torres (CA Canovelles), 3. Adrià Iglesias (IES Vilaromana). 1r
equips: PME Les Franqueses. Cadet femení: 1. Jésica Castillo (CA Parets), 2. Yurema Caro (CA Sant Celoni), 3. Cristina
García (IES Lauro). 1r equips: IES Lauro. Infantil masculí: 1.
David Blanco (IES La Vall), 2. Sergio Martínez (CA Canovelles),
3. Souhill Logmane (CA Canovelles). 1r equips: CA Canovelles.
Infantil femení: 1. Fátima Zeiout (IES Vilaromana), 2. Jordana
Cougil (IES Vilaromana), 3. Alba Alcarria (CA Sant Celoni). 1r
equips: CA Granollers. Aleví masculí: 1. Gerard Martínez (CEIP
Joan Sanpera i Torras), 2. Razik Mohamed (CA Mollet), 3.
Gerard Casellas (CA Mollet). 1r equips: EE La Garriga. Aleví
femení: 1. Marta Ruiz (CA Sant Celoni), 2. Ana Olea (CA
Canovelles), 3. Aida Menéndez (CA Parets). 1r equips: CA
Canovelles. Benjamí masculí: 1. Eugeni Gil (CA Granollers),
2. Albert Ramos (CA Sant Celoni), 3. Artur Bossy (CA Mollet).
1r equips: EE La Garriga.Benjamí femení: 1. Farah Ahdadu
(EE La Garriga), 2. Judit Pujol (EE La Garriga), 3. Mònica Viñals
(EE La Garriga). 1r equips: EE La Garriga. Prebenjamí
masculí: 1. Carlos Galán (CA Canovelles), 2. Ferran Rodríguez
(CA Parets), 3. Marc Ramírez (CEIP Joan Sanpera). 1r equpis:
EE La Garriga. Prebenjamí femení: 1. Maria Gil (CA
Granollers), 2. Caterina Fradera (EE La Garriga), 3. Rita Capella
(EE La Garriga). 1r equips: EE La Garriga
CLASSIFICACIÓ del CROS POPULAR:
Masculí: 1. David Marsol (CA Vic), 2. David Guillem (CA
Canovelles), 3. Alfonso Guillem (CA Canovelles). Femení: 1.
Sara Blanco (individual), 2. Ana Martín (CA Granollers), 3. Paula
Núñez (CA Canovelles).
Mar Sánchez

Campionat de Catalunya de Tir amb Arc
En total van ser 161 els arquers que van participar al XXXVII
Campionat de Catalunya de Tir amb Arc en Sala que es va
disputar el 24 i 25 de gener de 2004 al pavelló poliesportiu
municipal de les Franqueses del Vallès. La participació en
aquesta competició va ser molt alta i, fins i tot, va superar la de
l’any passat. L’organització del campionat va anar a càrrec del
Club de Tir amb Arc Les Franqueses i la Federació Catalana
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XVIII Mitja Marató

de Tir amb Arc, amb la col·laboració del Patronat Municipal
d’Esports i el restaurant Nou Cal Boter de la Garriga.
Els membres del club amfitrió, del Club de Tir amb Arc Les
Franqueses, van aconseguir dues medalles d’or, una de plata
i una altra de bronze. A més, també cal destacar que l’arquer
del club franquesí Santi Olivé va poder aconseguir a casa la
puntuació necessària per proclamar-se campió de Catalunya
en la modalitat tradicional de la categoria sènior masculí. A
banda de l’èxit de participació, el campionat també va atraure
molt de públic a les grades del pavelló.
L’entrega de premis es va fer després del sopar de dissabte
i del dinar de diumenge, fet que va col·laborar a tenir un ambient
de germanor entre els par ticipants. Es va comptar amb la
presència de l’alcalde de les Franqueses, Francesc Torné, el
vicepresident del Patronat Municipal d’Esports, Francesc
Colomé, el president de la Federació Catalana de Tir amb Arc,
Josep Gregori, i el representant de les entitats esportives al
Consell d’Administració del PME, Francisco Corón.

Les Franqueses del Vallès va participar a la 18a edició de la
Mitja Marató Granollers-Les Franqueses-La Garriga-Granollers
que es va celebrar l’1 de febrer de 2004 amb la construcció de
la Font dels esportistes, el Concert de la Mitja i la col·laboració
i coordinació de voluntaris en les tasques de control en el
desenvolupament de la cursa.
En total van ser 5.700 els atletes que van prendre part en la
cursa del dia 1 de febrer, 4.800 ho van fer en la Mitja i 900 més
en el Quart de la Mitja. La prova la va guanyar el marroquí Aziz
Driouche, en categoria masculina, amb un temps d’1h 03m
08s, i la kenyiana Anne Kosqei, en categoria femenina, amb
un temps d’1h 12m 00s.
Cal destacar la presència a l’entrega de premis, de l’alcalde
de les Franqueses, Francesc Torné, i del regidor d’Esports,
Josep M. Dia.

Josep Campaña

Mar Sánchez

Presentació del web del PME
El 18 de febrer de 2004 es va posar en funcionament el web
d’esports de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, amb
l'adreça www.lesfranqueses.org/esports. El mateix dia, a les
8 del vespre, es va fer la presentació oficial al Centre de Recursos Agraris, amb l’assistència del regidor d’Esports, Josep
M. Dia, el director-gerent del Patronat Municipal d’Espor ts,
Josep Campaña, i de diversos membres d’entitats esportives
de les Franqueses.
En l’acte es van explicar els continguts del nou web espor tiu
i es van poder fer diverses proves en directe per provar el seu
funcionament.
Mar Sánchez
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Jornada de promoció de bàdminton

Conferència de Neus Barbany

El 21 de febrer de 2004, al matí, 24 nens i nenes van participar en la V Jornada de promoció de bàdminton que organitza
cada any el Patronat Municipal d’Esports al pavelló poliesportiu
municipal per donar a conèixer i incentivar la pràctica d’aquest
esport.
D’alumnes d'educació primària del municipi hi van participar
un total d’11 nens i nenes i de secundària, un total de 13. Els
monitors de l’activitat van ser Francisco Barranco, tècnic de
bàdminton del PME, i Íngrid Arellano, alumna de pràctiques de
la llicenciatura de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
La jornada va començar amb una explicació teòrico-pràctica
de l’esport en qüestió. A l’explicació li van seguir uns exercicis
d’escalfament específic i uns de tècnics per donar pas a una
competició reglamentada en la modalitat d’individual entre els
participants. Finalment, dos jugadors federats del PME van fer
un partit d’exhibició.
La jornada va concloure amb un refrigeri per a tots els
participants.

El 25 de febrer de 2004, al vespre, Neus Barbany, llicenciada
en Educació Física i màster en Activitat física i salut, va fer una
conferència sota el títol «Activitats físico-recreatives per a la
gent gran: un món captivador», davant d’una seixantena de
persones, al Centre de Recursos Agraris.
La xerrada, organitzada pel PME dins el Cicle de conferències
2003-2004, va començar amb una petita anàlisi del beneficis
que aporta l’activitat física per a aquest grup d’edat. Acte seguit
es va poder veure un petit vídeo demostratiu. Un cop acabada
aquesta primera part, Barbany va fer unes breus consideracions
sobre la projecció que s’acabava de veure i sobre l’experiència
que li ha aportat ser la persona que va introduir ja fa molts
anys l’activitat física per a la gent gran a la comarca.
Per finalitzar l’acte, es va fer un torn obert de preguntes i,
després, un ball que els assistents van poder fer des del seu
propi seient. A la conferència va ser-hi present el regidor
d’Esports, Josep M. Dia, així com els també regidors de l’equip
de govern municipa Francesc Colomé i Rosa Colomé. L’acte
va acabar amb un petit refrigeri per a tots els assistents.

Mar Sánchez
Josep Campaña

CONSTRUCCIONS
METÀL.LIQUES
RAMON CANAL RIERA
Ctra. de Ribes, 151
08520 Les Franqueses del Vallès
Tel. 93 849 26 18

25è aniversari del Club Shiho Wari
El 29 de febrer de 2004 a la tarda, el Club Shiho Wari
Bellavista va celebrar els seus primers 25 anys d’existència
amb una gran exhibició dels seus alumnes al pavelló del Club
Bàsquet Granollers. L’activitat va comptar amb la col·laboració
del PME i de la Federació Catalana de Karate.
Les especialitats que es van practicar durant l’exhibició van
ser les de karate infantil i adult, kobudo okinawa, defensa personal, muay-taï, jiu-jitsu, goshindo, iaido-tatsumi-r yu i
tameshiwari (trencaments). L’entrada, que era gratuïta, va
permetre veure un total de 20 actuacions diferents gairebé totes
a càrrec del club de Bellavista, a banda de les exhibicions de
Roberto de Juan en katana i de Lluís Lloret en muay-taï.
La jornada va comptar amb la presència del president de la

FUNDACIÓ
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Federació Catalana de Karate, Josep Bosch. El club va donar
un obsequi a tots els participants i va fer una valoració molt
positiva de la jornada.
Esteban Antequera

Jornada de promoció de tir amb arc
El 20 de març de 2004, va tenir lloc la VII Jornada de promoció
de tir amb arc, amb la participació d’una quarantena de persones. L’acte, organtizat pel Patronat Municipal d’Esports amb
l’objectiu de fomentar entre els franquesins la pràctica de
diferents esports, va comptar amb la col·laboració del Club de
Tir amb Arc Les Franqueses. La jornada, que es va fer al matí,
va tenir lloc a les instal·lacions municipals que fa servir aquest
club a l’antiga zona dels militars.
L’activitat va durar de 10 a 12 del migdia, i acte seguit es va
fer un piscolabis per a tots els participants, una vintena dels
quals s’hi van apuntar des de les escoles de primària i
secundària del municipi, i la resta provenien de l’associació
Apadis (Associació de Pares i Adults amb Discapacitats), que
té la seu a l’edifici de l’Escola d’Adults, a Bellavista. Tot i que
aquesta era la primera vegada que aquesta entitat participava
en una activitat esportiva organitzada pel PME, la valoració
que en fan les dues parts és molt positiva i ja s’estan estudiant
altres activitats per continuar aquesta col·laboració.
Mar Sánchez

Copa Catalana Internacional de BTT
Gran éxit de participació i de públic a la prova de Corró
d'Amunt de la Copa Catalana Inter nacional de BTT.
Per tercer any consecutiu Corró d´Amunt ha acollit una de les
proves del calendari de la Copa Catalana Internacional de BTT,
que es va celebrar el 27 i 28 de març de 2004.
Tot i la pluja, dissabte al matí es va desenvolupar la Kids
Cup amb una bona partipació. A la tarda, 150 corredors van
prendre part a la contrarrellotge, que també es va desenvolupar
sota una pluja intensa.
Diumenge, amb molta més bonança pel que respecta al
temps, i amb molta concurrència de públic, uns 380 corredors
i corredores van participar en les dues proves que es van celebrar amb sortida a les 10 i a les 12 hores. Un cop més s'ha de
destacar el gran esforç organitzatiu realitzat pel Club Ciclista
Corró d´Amunt, aconseguint que la prova de Corró d´Amunt
sigui una de les més ben valorades del circuit. La Federació
Catalana de Ciclisme, l´Ajuntament de les Franqueses, el
Consell del Poble de Corró d´Amunt i el Patronat Municipal
d´Esports també van contribuir per donar suport a l´organització
d´aquest esdeveniment.
Josep Campaña

LES OFRECEMOS LOS
SERVICIOS DE:
 EXCAVACIONES
 VENTA DE MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN
 EXPOSICIÓ DE GRES Y
CERÁMICA
 SANITARIO Y GRIFERÍA

Tel. / Fax 93 846 74 10
C. Molí s/n (Can Pere Oller)
08520 Les Franqueses del Vallès
E-mail: rodosa@ecodi.net
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Sortida del Grup d'Activitat Física
per a la Gent Gran a l'Empordà
El 29 de març de 2004, 65 persones del Grup d’Activitat
Física per a la Gent Gran de les Franqueses van participar en
la sortida que va organitzar el Patronat Municipal d’Esports a
Figueres i a Empúries. Aquesta sortida, que el PME organitza
una vegada a l’any, té l’objectiu de dinamitzar el grup fora de
les dues hores setmanals d’activitat física que ja fan.
El grup va sortir en dos autocars a les 8.30 h. Un cop a
Figueres van assistir a la visita guiada al Museu Dalí. El
recorregut, que va durar una hora i mitja, va ajudar els presents
a entendre una mica més els quadres i la figura del genial
Salvador Dalí. Després de la visita, l’expedició va dinar al restaurant Mesón Conde de Sant Martí d’Empúries. Un cop dinats,
es va fer la visita a les ruïnes romanes d’Empúries, que es va
fer amb normalitat tot i l’amenaça constant de pluja.

curs.
En general, la valoració del curs és del tot positiva, fet que fa
pensar en què, des del Patronat Municipal d´Esports, es puguin
plantejar altres accions formatives de cara al futur.
Mar Sánchez

Torneig d'handbol de Calella

Mar Sánchez

Sortida per veure un partit de l'ACB
Poc més d´una seixantena de persones, entre jugadors dels
equips de base, entrenadors i alguns pares, van assistir al partit
de lliga ACB que van disputar el 4 de d´abril de 2004 el DKV
Joventut de Badalona i l´UNELCO Tenerife, i que va acabar
amb el resultat de 75-77 a favor de l´equip canari.
Aquesta sor tida, organitzada pel Patronat Municipal
d´Esports, es realitza per segona vegada, ja que l´any passat
també es va assistir a un altre partit del Joventut de Badalona.
Malgrat la derrota de la «Penya», tothom va sortir content de
poder veure l´espectacle del bàsquet en directe.
Josep Campaña

Primeres jornades de formació per
a entrenadors i monitors de futbol
El 5 d´abril de 2004 van finalitzar les primeres jornades de
for mació per a entrenadors i monitors de futbol.
Aquestes jornades van ser organitzades pel Patronat Municipal d´Espor ts i van comptar amb la col·laboració del CF
Bellavista-Milan i l´Àrea de Dinamització Econòmica de
l´Ajuntament de les Franqueses.
Les classes les van impartir Pere Garcia (llicenciat en
Educació Física), Juan Luis Sànchez (TEB especialitzat en
futbol i entrenador territorial) i David Vàzquez (llicenciat en
Medicina, tramautòleg i metge d´urgències de l´Hospital
Germans Trias i Pujol «Can Ruti» de Badalona).
En total van ser 24 persones, totes elles vinculades a entitats
esportives locals, les que van participar en aquestes jornades
que van tenir una càrrega lectiva de 18 hores.
A l´acte de cloenda van assistir el regidor d´Esports, Josep
Maria Dia, el director-gerent del Patronat Municipal d´Esports,
Josep Campaña, i el coordinador del curs, Juan Luis Sánchez.
Tots els alumnes que van assistir al 70% de les classes, mínim
exigit per l´organització, van rebre de mans del regidor
d´Esports un diploma acreditatiu de la seva participació en el

Tot i que els resultats no van ser molt bons, esportivament
parlant, s’ha de destacar l’elevat nombre d’equips (cinc) que
va portar el Club Esportiu Les Franqueses a jugar la 21a edició
del Torneig Internacional d’Handbol de Calella del 10 al 12
d’abril de 2004. El CE Les Franqueses hi va participar amb
l’equip infantil femení, que era la primera vegada que hi
participava, i amb l’infantil, cadet, juvenil i sènior masculins.
Els resultats van ser els següents:
Sènior masculí:
-H Terrassa, 0 - CELF, 10
-CELF, 15 - Minervois (França),
-Wössingent (Alemanya), 6 - CELF, 12
-Essem (Alemanya), 7 - CELF, 2
Juvenil masculí:
-Borken (Alemanya), 20 - CELF, 12
-Libourne (França), 15 - CELF, 13
-Schermbeck (Alemanya), 10 - CELF, 5
Cadet masculí:
-Tsv/btv (Alemanya), 15 - CELF, 12
-Stadtlohn (Alemanya), 20 - CELF, 10
-Libourne (França), 16 - CELF, 20
Infantil masculí:
-La Llagosta H, 15 - CELF, 14
-Magdeburg (Alemanya), 16 - CELF, 11
-Libourne (França), 20 - CELF, 11
Infantil femení:
-Colmar (França), 8 - CELF, 8
-Welling (Alemanya), 12 - CELF, 8
-Huchem (Alemanya), 5 - CELF, 12
La sortida de l’expedició franquesina, composada per 110
persones entre jugadors, pares i mares i tècnics, va estar presidida en tot moment pel bon ambient, tant a dins com a fora
de la pista.
Esteban Antequera
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V Trobada de prebenjamí
El 17 d’abril de 2004 va tenir lloc la 5a Trobada prebenjamí,
emmarcada dins del programa d’activitats puntuals de l’Escola
Esportiva de les Franqueses que organitza el Patronat Municipal d’Esports. En aquesta ocasió, l’activitat va consistir en el
contacte amb els esports d’equip, concretament amb l’handbol,
i es va poder comptar amb la col·laboració de l’Escola Esportiva
de la Roca.
La jornada, a la qual van assistir uns 40 nens i nenes, va
començar a les 11 del matí al pavelló poliesportiu municipal,
amb el desenvolupament d’un partit d’handbol adaptat a les
limitacions dels participants. L’activitat va finalitzar amb el tradicional refrigeri per a tots els assistents.
Mar Sánchez

Espanyol davant de l’Atlètic de Madrid a l’estadi olímpic de
Montjuïc. L’acte, organitzat pel Patronat Municipal d’Esports
amb la col·laboració del CF Bellavista-Milan i el CF Les
Franqueses, s’emmarca dins la campanya de la Minigrada. La
sortida dels tres autocars es va produir a les 18 h des del
pàrquing del Complex Esportiu Municipal. El grup va poder
comptar amb l’assistència del regidor d’Esports, Josep M. Dia.
D’altra banda, el 29 de febrer de 2004, 160 persones es van
desplaçar des de les Franqueses a l’estadi olímpic de Montjuïc
per presenciar el partit de futbol de primera divisió entre els
equips RCD Espanyol i CF València, que va acabar amb el
resultat de 2 a 1 a favor dels pericos.
Esteban Antequera

II Caminada Popular

VIII Trobada de petanca

El 24 d’abril de 2004 va tenir lloc a la zona esportiva de
Llerona al VIII Trobada de Petanca de les Franqueses, acte
que s’havia de fer el 13 de març però que es va suspendre
pels atemptats de Madrid de l’11-M. Dissabte es van reunir
uns 80 jugadors i jugadores provinents del Casal de Gent Gran
de Corró d’Avall, del Club Petanca Llerona, del CP Bellavista i
del CP Corró d’Amunt.
La classificació del campionat, que es va celebrar al matí i
va comptar amb una botifarrada, va quedar de la següent manera: 1. CP Corró d’Amunt; 2. CP Llerona; 3. CP Bellavista; 4.
Casal de Gent Gran de Corró d’Avall.
La VIII Trobada de Petanca de les Franqueses va comptar
amb la presència de l’alcalde, Francesc Torné, el regidor
d’Esports, Josep M. Dia, el regidor de Dinamització Econòmica,
Ferran Jiménez, i el d’Obres, Serveis i Medi Ambient, Francesc
Colomé.
Josep Campaña

Sortida per veure un partit de l'Espanyol
El 24 d’abril de 2004, unes 150 persones van poder veure el
gran partit de futbol que va guanyar per 3 gols a 1 el RCD

La II Caminada Popular de les Franqueses, que es va celebrar el 25 d’abril de 2004 al matí, va reunir un total de 500
participants, 170 més que l’any passat. El bon temps que va
fer durant tot el cap de setmana va afavorir aquest alt índex de
par ticipació. Els caminants van fer un recorregut de 14
quilòmetres, tres menys que l’any passat, amb sortida i arribada a la plaça de l’Ajuntament, que la majoria de participants
van realitzar en poc més de 3 hores. La sortida es va dur a
terme a les 8.30 h.
L’organització, el Patronat Municipal d’Espor ts, havia previst
tres parades: un primer avituallament just passat el turó de la
Il·lusió, l’esmorzar (un entrepà de botifarra) a la zona esportiva
municipal de Corró d’Amunt i el darrer al cementiri de Marata.
Després d’haver passat per paratges de gran valor paisatgístic,
ja que gran part del recorregut passava per Corró d’Amunt i
Marata, als caminants només els restava enfilar la suau pujada al cementiri de Corró d’Avall des de Mil Pins per deixar-se
anar fins a l’ajuntament. Allà van poder recollir una samarreta
commemorativa i descansar una mica mentre miraven si els
tocava algun dels regals que l’organització sortejava.
Enguany, el PME també va organitzar un concurs de
fotografia entre els caminants, que podien presentar les seves
imatges en les modalitats de color, blanc i negre o digital abans
del dia 7 de maig. Els premis a les millors fotografies van ser
els següents:
-Modalitat color: Josep Miró i Giraldez, amb l’obra «Ens
afegim a la caminada o ens quedem?».
-Modalitat blanc i negre: Juan Tejero Gómez, amb «Can
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Martí».
-Modalitat digital: Elisabet Camats i Roda, amb «Fotògraf
anònim».
-Accèssit: Núria Ferrando i Quer, per «Anirem on tu vagis».
En aquest primer concurs de fotografia s’hi van presentar
una trentena d’obres. El 31 de maig, a les 20 h, dins l’acte
d’inauguració de l’exposició de totes les obres presentades a
la primera planta del Complex Esportiu Municipal, es va fer
l’entrega de premis, consistents en material fotogràfic valorat
en 150 euros.

homenatjar el club per l’ascens de categoria del seu equip
sènior masculí, que la temporada vinent jugarà a 3a.
Els jugadors, que van rebre una placa commemorativa, van
signar al Llibre d’Honor de l’Esport a les Franqueses. A banda
de l’expedició del CP Bellavista, van assistir a l’acte l’alcalde,
Francesc Torné, el regidor d’Esports, Josep M. Dia, el regidor
de Dinamització Econòmica, Ferran Jiménez, el regidor
d’Urbanisme, José Ramírez, la regidora d’Hisenda, Núria
Claveria, la de Benestar Social, Joventut i Sanitat, Rosa
Colomé, el regidor d´ERC, Andreu Montañés, el regidor d’Els
Verds, Ferran Gontán i el regidor del PP, Josep Badia.

Mar Sánchez
Esteban Antequera

Cicle de caminades de gent gran

El Grup d’Activitat Física per a la Gent Gran ha participat,
per tercer any consecutiu, en el Cicle de Caminades organitzat
per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració del Grup
Cordada. L’objectiu de les caminades és potenciar la relació
entre els participants dels diferents pobles que fan activitats
esportives durant tot l’any. En aquesta ocasió s’ha fet un grup
de quatre m unicipis que des de novembre han fet
d’organitzadors a casa o han visitat la resta de municipis. La
part principal de l’activitat és la caminada però també es fa un
dinar per tal de fer més forts els llaços que s’estableixen després
de tant de temps.
Aquesta temporada s’han fet les següents caminades: el 1911-03, a Sant Celoni; el 16-12-03, a les Franqueses; el 3-3-04,
a Barberà del Vallès; 26-4-04, Torrelles de Llobregat. La cloenda
d’aquesta edició es va fer el 16 de juny a Sant Andreu de la
Barca. La valoració de l'activitat és molt positiva, amb una
mitjana d’unes 30 persones per sor tida i amb un ambient
envejable. S’ha de dir que els nostres par ticipants esperen
sempre les caminades amb molta il·lusió.

Conferència de Manuel Orantes

L’extennista professional Manuel Orantes va ser a les
Franqueses el 30 d’abril de 2004, per fer-hi una xerrada sota
el títol Tennis: passat, present i futur. Orantes, que va ser
convidat pel Patronat Municipal d’Esports dins el Cicle de
conferències 2003-2004, va fer la xerrada a les 19.30 h a la
sala d’actes del Centre de Recursos Agraris davant d’una
trentena de persones.
Manuel Orantes, exjugador professional del circuit ATP i tres
vegades guanyador del Torneig Comte de Godó, va exposar
les seves vivències personals en el món del tennis i la visió
que té d’aquest esport en l’actualitat. També va projectar un
vídeo amb imatges de la final de l’Open USA de l’any 1975
que el va enfrontar a Jimmy Connors.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde, Francesc
Torné, el regidor d’Espor ts, Josep M. Dia, el regidor de
Dinamització Econòmica, Ferran Jiménez, i la regidora de
Benestar Social, Joventut i Sanitat, Rosa Colomé.
Josep Campaña

Mar Sánchez

Recepció al Club Petanca Bellavista
El 27 d’abril de 2004 una delegació del Club Petanca
Bellavista va ser rebuda per regidors de l’Ajuntament de les
Franqueses a la sala d’actes de l’edifici consistorial per

Fase d'ascens a Primera divisió
estatal del sènior femení del CELF
L’equip sènior femení d’handbol del CE Les Franqueses va
assolir el desitjat ascens de categoria i la temporada vinent
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Franqueses, i a la millor portera, per a Susi Rodríguez, del
Maspalomas. Dir també que el dissabte al matí, l’Ajuntament
va oferir una recepció a tots els equips participants.
Cal destacar la bona organització del torneig que va dur a
terme el Club Esportiu Les Franqueses, que gràcies a la
col·laboració del Patronat Municipal d’Esports i al patrocini de
diverses marques comercials, va fer que tot funcionés a la
perfecció.
Josep Campaña

Recepció al CF Peña Los Amigos
jugarà a la Primera divisió estatal. L’equip franquesí va
aconseguir la gesta davant de la seva afició, ja que el pavelló
poliesportiu municipal de les Franqueses del Vallès va acollir
del 28 d’abril al 2 de maig de 2004 un dels tres tornejos
sectorials (els altres dos es van fer a Jaén i a Logronyo), en
què sis equips d’arreu de l’Estat espanyol es disputaven els
dos primers llocs que donaven accés a l’ascens a Primera estatal. Els equips par ticipants eren l’HC Puig d’en Valls (1r
classificat de les Balears), el BM Los Barrios (2n d’Andalusia),
el CH Picassent (1r de València), el BM Ermua (2n d’Euskadi),
el Ro’casa Maspalomas (1r de Canàries) i el CE Les
Franqueses (1r de Catalunya).
Les jugadores franquesines van assolir matemàticament
l’ascens l'1 de maig al vespre, gràcies a la victòria que van
aconseguir davant el CH Picassent, amb el suport d’uns 600
seguidors que omplien de gom a gom el pavelló, i la derrota
contra pronòstic del Ro’casa Maspalomas davant del BM
Ermua. Tant les jugadores catalanes com les valencianes
havien guanyat clarament els seus enfrontaments anteriors
jugats dimecres, dijous i divendres. El partit de dissabte va ser
molt igualat i d’una gran duresa i amb constants alternatives
en el marcador. Amb tot, als darrers minuts del matx les
franquesines van poder agafar un avantatge de 3-4 gols que
les jugadores del Picassent no van poder eixugar. De totes
formes, i gràcies a la victòria que va aconseguir en la darrera
jornada, l’equip valencià també va assolir l’ascens.
Els resultats de l’equip franquesí van ser els següents:
28/4/04: CE Les Franqueses, 27 - BM Los Barrios, 14
29/4/04: CE Les Franqueses, 27 - BM Ermua, 19
30/4/04: CE Les Franqueses, 25 - H Puig d’en Valls, 17
1/5/04: CE Les Franqueses, 24 - CH Picassent, 21
2/5/04: CE Les Franqueses, 31 - Ro’casa Maspalomas, 28
La classificació final va ser la següent:
1r CE Les Franqueses, 10 punts
2n CH Picassent, 8 punts
3r BM Ermua, 6 punts
4t Ro’casa Maspalomas, 4 punts
5è HC Puig d’en Valls, 1 punt
6è BM Los Barrios, 1 punt
El 2 de maig al migdia, després del darrer partit, es va fer
entrega dels trofeus amb la presència de l’alcalde de les
Franqueses, Francesc Torné, el regidor d’Esports, Josep M.
Dia, el representant de la Federació Catalana d’Handbol, Josep
Álvarez, i el president de la secció d’handbol del CE Les
Franqueses, Florenci Garrán. A banda dels trofeus als equips,
també es van entregar els premis a la millor jugadora del
torneig, que va recaure en Anabel Gràcia, del CE Les

El 4 de maig de 2004, al vespre, una quinzena de components
del Club Futbol Peña Los Amigos van assistir a la recepció
que l’alcalde i regidors de les Franqueses els van oferir a la
sala d’actes de l’edifici consistorial per haver quedat campions
del Torneig Comarcal de Futbol de Lleure d’aquesta temporada. L’equip franquesí va guanyar 18 dels 22 partits disputats i
va esdevenir l’equip menys golejat i el més golejador.
Els membres de la Peña Los Amigos van rebre una placa
commemorativa i van signar en el Llibre d’Honor de l’Esport a
les Franqueses. En acabar, el Patronat Municipal d’Esports,
organitzador de l’acte, va oferir un petit piscolabis per a tots
els assistents.
Per l’equip de govern, es va comptar amb la presència de
l’alcalde, Francesc Torné, el regidor d’Esports, Josep M. Dia,
la regidora de Benestar Social, Joventut i Sanitat, Rosa Colomé,
la regidora d’Hisenda, Núria Claveria, el regidor d’Urbanisme,
José Ramírez, i el de Governació, Joaquim Méndez. També hi
va assistir la regidora d’ERC Gemma Bisbal, que és vocal del
Consell d’Administració del PME, així com el representant de
les entitats del municipi en aquest consell Francisco Corón.
Mar Sánchez

VIII Trobada Comarcal d'Activitat
Física per a la Gent Gran
El 9 de maig de 2004 va tenir lloc a la zona esportiva municipal de Corró d’Avall la VIII Trobada Comarcal d’Activitat Físi-
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ca per a la Gent Gran amb un gran èxit de participació, ja que
van ser més de 450 les persones que s’hi van apuntar. Els
participants venien de Canovelles, Granollers, Lliçà de Vall,
Sant Celoni, Sitges, Martorelles, la Garriga, Bigues i Riells i
Parets del Vallès, a més del grup de les Franqueses, que van
ser els amfitrions.
La jornada, que es va desenvolupar durant el matí, va
començar amb la recepció dels diferents grups al camp de
futbol municipal. Acte seguit, es va donar pas al circuit amb
material esportiu que es va fer al mateix camp de futbol, a la
pista poliespor tiva i a les pistes de tennis. Les diferents
estacions, per les quals van haver de passar tots els grups,
van ser les següents: aeròbic, bàdminton, danses, tai-txi, aros,
pilotes gegants, paracaigudes i pilotes de diferents mides.
Després d’un descans merescut, els participants van entrar
a dins el pavelló poliesportiu per ballar danses d’arreu del món
durant més d’una hora. Seguidament, van rebre obsequis i les
plaques commemoratives de mans de l’alcalde, Francesc Torné, el regidor d’Esports, Josep M. Dia, i la regidora de Benestar
Social, Joventut i Sanitat, Rosa Colomé. A les 14 h, es va fer la
tradicional arrossada que donava per finalitzada aquesta
trobada.
Cal destacar que enguany aquesta trobada formava part de
la Jornada de Portes Obertes a l’Esport de la Diputació de
Barcelona i l’Associació de Consells Esportius de Barcelona i
també era un acte associat al Fòrum Barcelona 2004, del qual
les Franqueses n’és municipi col·laborador.
Mar Sánchez

superioritat en el joc demostrada per l’equip de l’Escola Pia,
que es va acabar imposant per un resultat de 3-0, i d’aquesta
manera es va proclamar campió territorial de la categoria aleví
femení.
La jornada es va cloure amb el corresponent lliurament de
trofeus a càrrec d'un representant del Consell Espor tiu del
Vallès Oriental.
Esteban Antequera

Recepció al sènior femení d'handbol
del Club Esportiu Les Franqueses
L’equip sènior femení d’handbol del Club Esportiu Les
Franqueses va ser rebut oficialment pel consistori franquesí a
la sala d’actes de l’ajuntament el 18 de maig de 2004, al vespre,
per retre honors a l’equip pels èxits obtinguts aquesta temporada, que no són pocs. D’una banda, van quedar campiones
de Catalunya de la 2a Divisió estatal, i de l’altra, van aconseguir
l’ascens a la 1a Divisió estatal en quedar primeres de la fase
sector que es va jugar a les Franqueses del 28 d'abril al 2 de
maig.
Després del parlament de les autoritats recordant els èxits
de l’equip, es va fer entrega d’una placa commemorativa i les
jugadores van signar en el Llibre d’Honor de l’Esport a la
Franqueses. Enguany, també se’ls va obsequiar amb una foto
emmarcada de l’equip a la fase d’ascens per a cada jugadora
i entrenadors.
Per part de l’equip de govern, van assistir a l’acte l’alcalde,
Francesc Torné, el regidor d’Esports, Josep M. Dia, el de
Governació, Joaquim Méndez, i la regidora de Benestar Social, Joventut i Sanitat, Rosa Colomé. També va assistir el regidor del Partit Popular, Josep Badia.
Mar Sánchez

Sortida per veure un partit de l'ASOBAL

Finals territorials de voleibol escolar
El 15 de maig de 2004 es van celebrar les Finals Territorials
de voleibol escolar, en categoria aleví femení, al pavelló
poliesportiu municipal.
La jornada es va iniciar a les 9 del matí amb el partit que
enfrontava als equips de l'Escola Pia de Granollers (representant del Vallès Oriental) i el Volei Sant Martí (representant de
l’Alt Penedès), el qual va finalitzar amb la victòria de l’equip de
Granollers.
Acte seguit es va disputar la final, que va enfrontar l’equip
granollerí, guanyador de la primera semifinal, i el Paidos
(representant del Bages).
La final, igual que a la semifinal, es va caracteritzar per la

El 22 de maig de 2004 45 persones van assistir al Palau
Blaugrana al partit d’handbol de la lliga ASOBAL que enfrontava
el FC Barcelona i el Ciudad Real. El grup va sortir a les 16.30
h des del pàrquing del Complex Esportiu Municipal per arribar
al partit que començava a les 18.15 h. Coincidia que aquest
partit era l’últim de la lliga ASOBAL d’aquesta temporada i, tot
i que el BM Ciudad Real, ja era campió de lliga, per al FC
Barcelona era un partit important si volia jugar una competició
europea la propera temporada.
El grup de les Franqueses va poder disfrutar d’un bon partit
ja que la victòria i classificació per a la lliga europea per part
del Barça no es va decidir fins a l’última jugada.
A més a més, van poder ser testimonis de l’homenatge que
es va fer a Valero Rivera després de 21 anys a la casa, i al
jugador Enric Masip.
Al final de la sortida, que va organitzar el Patronat Municipal
d’Esports, es van complir tots els objectius inicials de veure un
partit de primera línia i fer activitats paral·leles per als nens i
les nenes que practiquen handbol a les Franqueses.
Esteban Antequera
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II Trobada de Disciplines Associades
El pavelló del Club Bàsquet Granollers va acollir el 23 de
maig de 2004 més de 250 participants de les disciplines d’arts
marcials Wu-Shu, Nihon-Tai-Jitsu, Kendo, Aikido, Defensa Personal i Jiu-Jitsu, en la II Trobada Catalana de Disciplines
Associades.
Una vintena de clubs esportius d’arreu de Catalunya van fer
protagonistes als seus alumnes (60 nens i 100 adults,
aproximadament) durant tot un dia de deu del matí a vuit de la
tarda. La jornada començà amb una sessió d’entrenaments
simultanis de les categories adultes amb la incorporació nova
d’aquest any del Wu- Shu i la Defensa Personal. Cap al migdia
entraren en acció els infantils, la majoria pertanyent a la disciplina de Nihon-Tai-Jitsu, d’origen oriental però de concepció
occidental i que vol engendrar la seguretat pacífica dels homes
i no l’agressivitat sistemàtica. Encara i així, no fou la única
perquè la participació dels més petits també es va veure
reflectida al Kendo, disciplina de combat amb espasa, al JiuJitsu, tipus de lluita sense armes i originària de l’Índia o amb el
grup de 16 nens de Wu-Shu del Professor Carles Cremades.
A la tarda es van fer les exhibicions de les diferents disciplines. Aquesta segona trobada la va organitzar la Federació Catalana de Judo i Disciplines Associades conjuntament amb el
Gimnàs Okamishin de Bellavista, amb la col·laboració del
Patronat Municipal d’Esports.
Mar Sánchez

L'equip mini masculí de bàsquet
participa en un torneig a França

segons es van agrupar en dos grups de 3 equips (que jugàven
per establir la classificació del 1er al 6è) mentre els dos pitjors
segons i els tercers també van conformar dos grups de tres
equips (per establir la classificació del 7è al 12è llocs). Després
de les corresponents lliguetes, i en una tercera fase, es van
jugar els partits de creuament per establir la classificació final.
L´equip de les Franqueses va assolir finalment la novena
posició (amb tres victòries i tres derrotes), després d´haver
perdut els dos partits de la primera fase, guanyar-ne els dos
següents, perdre el partit de creuament i finalment vencer en
el darrer partit de classificació per a la novena i desena places.
Tant pel que fa al torneig masculí com el femení, va resultar
vencedor el Joventut de Badalona. També cal remarcar el bon
nivell de joc dels equips participants.
L´equip franquesí el van formar: Xavier Vila, Albert Campaña, Alex Manchón, Ricard Manchón, Eric Acebes, El Mojahed
Ben Zerrouk, Abel Lopera, David Camenforte, Toni Jara, Camil
Raich, Marc Tintó, Alex Vila, Jordi Bufí, Jesús i Apner, com a
jugadors, Pep Campaña, Jordi Pavón i Car los com a
entrenadors i David Garcia com a delegat.
Cal destacar també que un nombrós grup de pares van completar l´expedició de les Franqueses, donant suport en tot
moment a l´equip i participant en les activitats paral·leles que
l´organització havia preparat per als acompanyats.
Resultats 1a fase:
-CE Les Franqueses 18 - Palcam BCN “1” 43
-CE Les Franqueses 16 - US Colomiers 40
Resultats 2a fase:
-CE Les Franqueses 39 - AS. Annecy “2” 10
-CE Les Franqueses 29 - Selection Pyrenées Orient. “1” 18
Resultats 3a fase:
Partit d'encreuament :
-CE Les Franqueses 16 - US. Annecy “1” 30
Partit pel 9è i 10è lloc:
-CE Les Franqueses 36 - Selection Pyrenées Orient. “1” 20
Josep Campaña

IV Torneig de karate de les Franqueses
El 30 de maig de 2004 al matí va celebrar-se al pavelló
poliesportiu municipal el IV Torneig Ciutat de les Franqueses
de karate infantil, amb la participació de cinc clubs i 120 nens
i nenes. L’acte, organitzat pel Club Shiho Wari de Bellavista, va
comptar amb el suport del Patronat Municipal d’Esports i la
Federació Catalana de Karate.
El club de Bellavista va ser un dels que es va endur més
trofeus: 3 primers, 3 segons i 6 tercers. La valoració d’aquesta
quarta edició del campionat va ser molt positiva, cosa que fa
pensar en una cinquena edició l’any vinent.
L´equip mini masculí de bàsquet de les Franqueses, format
per un combinat de jugadors dels equips mini i premini
masculins va finalitzar en novena posició en el Torneig Internacional de Minibàsket que va disputar-se el 29 i 30 de maig
de 2004 a les localitats de Rivesaltes i Port Barcarès (França,
Departament dels Pyrennées Orientales).
Aquest torneig va comptar amb la participació d´un total de
22 equips (12 de masculins i 10 de femenins). El sistema de
competició, pel que fa al torneig masculí, va constar d´una
fase prèvia de lligueta tots contra tots en grups de 3 equips. En
la segona fase, els primers de cada grup més els dos millors

Mar Sánchez

Recepció a l'equip infantil masculí
del CF Bellavista-Milan
El 8 de juny de 2003, al vespre, l’Ajuntament de les
Franqueses va oferir una recepció a l’equip infantil masculí A
del Club Futbol Bellavista-Milan per haver assolit el campionat
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de la 2a Divisió i el consegüent ascens a 1a Divisió.
Com ja és tradicional en aquest tipus d’actes, es va lliurar
una placa commemorativa al club i els membres de l’equip
van deixar la seva signatura en el Llibre d’Honor de l’Esport a
les Franqueses. Per acabar, els jugadors van sortir al balcó de
la sala d’actes de l’Ajuntament per saludar els pares que es
congregaven a la plaça, i acte seguit es va fer un petit refrigeri
per a la cinquantena d’assistents.
Per part del consistori franquesí, es va comptar amb la
presència de l’alcalde, Francesc Torné, el regidor d’Esports,
Josep M. Dia, així com els també regidors Rosa Colomé,
Francesc Colomé, José Ramírez, Joaquim Méndez, Josep
Badia i el representant del Consell del Poble de Corró d’Amunt,
Francesc Mauri.
Esteban Antequera

II Rànquing escolar de bàdminton
El dijous, 27 de juny de 2004, va tenir lloc a les Franqueses
l'acte de cloenda de la segona edició del Rànquing de
Bàdminton Escolar de la temporada 2003-04, amb l’entrega
d’obsequis per a tots els participants i un piscolabis final a
càrrec del PME.
Durant l’any s’han realitzat vuit jornades de competició, en
les quals els jugadors/es han gaudit d’uns partits de molta
intensitat. Aquesta temporada, la participació ha arribat fins
als 40 jugadors/es, tots del centre d’ensenyament secundari
IES Lauro.
L’objectiu de cara a la pròxima temporada, una vegada
consolidat aquest rànquing escolar, és millorar-ne alguns

aspectes competitius i intentar programar dues jornades de
competició al mes, així com incrementar el nombre de
participants.
Mar Sánchez

Participació al torneig
de bàsquet de Vidreres
El cap de setmana del 12 i 13 de juny de 2004, tres equips
de bàsquet de l'Escola Esportiva Municipal van participar al
Ludibàsquet celebrat a Vidreres (Girona). Aquest torneig va
reunir prop d'un miler de practicants del bàsquet amb uns doscents equips de les categories compreses entre premini i cadet,
tant en categoria masculina com femenina.
El PME va enviar-hi tres equips: el preinfantil femení, l'infantil
femení i l'infantil masculí. Les preinfantils van arribar a semifinals
i les infantils van ser eliminades a la primera fase, així com
l'equip infantil masculí.
La delegació de les Franqueses va estar formada per 35
persones (31 practicants i 4 responsables). Cal destacar el
bon nivell de convivència entre els equips de les Franqueses i
la resta d'equips participants.
De la resta de clubs que van assistir al torneig podem destacar-ne els següents: Sant Josep de Badalona, UE Mataró, Sant
Josep de Girona, CB Salt, Sant Andreu CB, GEIEG, Lliçà
d'Amunt, Dominiques de Girona o el Lloret CB.
Josep Campaña

PROGRAMA ESCOLAR DE PROMOCIÓ ESPORTIVA - TEMPORADA 03/04
El programa de col.laboració amb les escoles neix amb la
voluntat per part del Patronat Municipal d’Espor ts de continuar
en contacte amb les escoles de primària i secundària del
municipi.
Així, en el seu sisè any d’aplicació, l’oferta a les escoles no
ha variat molt del que va ser les temporades anteriors i que es
concreta de la següent manera:
A.- Tallers esportius de bàsquet i handbol per a cicle superior
i mitjà, que es fan durant tot un trimestre.
B.- Activitats puntuals amb una hora de durada:
• Danses
• Tir amb Arc
• Patinatge
• Tennis
• Bàdminton
• Balls de saló
C .- Sortides de promoció esportiva a la neu o a la platja per
tal de practicar els esports de cada espai natural.
Així doncs, enguany l’activitat més forta ha estat la subvenció
rebuda pel CEIP Joan Sanpera per a la seva sortida al Canal
Olímpic de Castelldefels per fer piragüisme. Aquesta activitat
ha tingut un suport econòmic, a més a més de la presència
dels monitors del Patronat.
Cal destacar també les II Jor nades de Primària de les
Franqueses que van tenir lloc l'11 de juny de 2004 i que van

reunir 115 nois i noies de 6è curs de les escoles Joan Sanpera
i Joan Camps a la zona esportiva municipal de Corró d'Avall.
Aquesta jornada es considera molt positiva pel que té de
trobada dels companys que l'any vinent compartiran curs a
l'IES Lauro.
Josep Campaña i Mar Sánchez
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Amigos de la Caña, 5è aniversari

Aquest any complirem cinc anys de la fundació de la nostra
entitat, una efemèride que ens congratula, ja que fa cinc anys
ningú no podia pensar que aconseguíriem mantenir una estructura de 60 persones, que podríem portar a terme, juntament
amb l’esport de la pesca, una secció de futbol i una altra de
futbol sala estables i que, a més, se’ns coneixeria com a entitat
esportiva que, al cap i a la fi, és el que som. Tot això s’ha
complert i s’ha consolidat i ara el repte és ampliar-ho i millorarho, pel que fa a competicions.
Durant aquests anys hem fet la difusió que hem pogut, dintre
de les nostres possibilitats, del nostre principal esport, la pesca esportiva, des de por tar nens a pescar a una piscina municipal, fins a fer un càsting en un camp de futbol. No sabem si
això ha estat suficientment valorat per la gent del municipi,
però el que sí sabem és que ho hem fet amb la millor intenció
del món i sense esperar res a canvi. Dins els actes programats
per celebrar el cinquè aniversari, el més destacat serà una
gran festa al final de la temporada de pesca i a l’inici de la de
futbol i futbol sala, en la qual intentarem reunir les 60 persones que formem la societat per gaudir dels tres esports que
practiquem.
En un altre sentit, hem de felicitar la nostra secció de futbol
sala per haver aconseguit la final de la Copa del Torneig les
Franqueses l’any passat, i per estar actualment en la tercera
posició de la classificació del Torneig d’hivern, així com a la de
futbol per guanyar el trofeu a l’espor tivitat de la seva lliga.
Felicitem als seus responsables, Ramón Blánquez, de futbol, i
Juan Antonio Corón, de futbol sala, així com a tots els seus
jugadors, als quals des d’aquí animen a seguir un any més.
Pel que fa a la pesca, el campió del 2003, Luis Encinas,
debutava l’any passat i ens va ensenyar a tots el que és la
humilitat, ja que es va iniciar en la pesca un any abans. Ell
mateix va ser el triomfador al Torneig Ciutat de les Franqueses,
celebrat a l’embassament de Ribarroja, juntament amb Julián
Corón en la categoria d’infantils. Crec que la fotografia d’aquest
dia és molt significativa i s’ha de disfrutar.
La Junta

Club Futbol Bellavista-Milan

Després de dividir la Junta Directiva en tres grans àrees: la
Social, l’Econòmica i l’Esportiva, podem dir que la temporada
ha estat un èxit.
En l’àrea Social, hem aconseguit més de 350 socis, a més
del naixement de la nostra primera penya de seguidors, Los
Diablos Rojinegros, que han ajudat a diversos clubs de la
comarca.
En l’àrea Econòmica se’ns va plantejar un díficil repte que,
gràcies als nostres col·laboradors i socis, hem aconseguit.
I, en l’àrea Esportiva, hem apostat per un equip d’entrenadors
molt preparats (sis amb titulació d’entrenadors de futbol Nivell
II), fet que ha significat mantenir la categoria de primera divisió
de l’aleví A, del cadet A (2n a la classificació final) i de l’equip
amateur a 1a Territorial, així com l’ascens de l’infantil A a
Primera divisió. Un dels objectius que no hem aconseguit és
l’ascens del juvenil.
A la festa-sopar de final de temporada van assistir-hi unes
500 persones, un fet que ens omple de satisfacció. Des d’aquí
vull donar les gràcies a socis, col·laboradors, simpatitzants i,
especialment, a la Junta Directiva pel bon treball realitzat durant
la temporada.
Juan E. Bertrán
President CF Bellavista-Milan
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Club Futbol Joventut Llerona

La Junta Directiva, amb el suport dels jugadors, hem decidit
jugar la propera temporada a Tercera Territorial. Tot i que aquest
any serà una mica per assentar-se a la nova categoria, pensem
que podem fer un bon paper, ja que disposem de molt bons
jugadors totalment identificats amb l’entitat i tots ells formen
una bona pinya.
Volem donar les gràcies a tots els nostres col·laboradors per
la seva ajuda i les seves aportacions econòmiques.
Antonio Valencia

Com ja vaig avançar en l’edició anterior, el Joventut Llerona
necessitava un revulsiu i així ha estat. Després de moltes
reunions, maldecaps, papers amunt i avall, pressupostos, lligar
fils amb alguns jugadors, amb l’entrenador... ens hem federat
a la Federació Catalana de Futbol i juguem a Tercera Territorial. No ha estat gens fàcil, però també és cert que no teníem
cap alternativa seriosa si volíem continuar jugant a futbol. Una
possibilitat era desaparèixer i, evidentment, no ho volíem, però
era una possibilitat que existia i havíem de valorar-la i solucionar-ho.
L’objectiu amb què partia l’aventura a la Tercera Territorial no
era cap altre que una grandíssima il·lusió i mirar de fer un bon
paper dins del grup número 9 que ens desplaçava, amb diversos equips, al Vallès Occidental. La valoració que podem fer
de la temporada és excel·lent. Sí, sí, excel·lent. Crec que és la
paraula que més s’adequa a la gran tasca realitzada pels
jugadors, tècnics i junta, que han fet possible que l’equip, amb
il·lusió, humilitat, senzillesa, esforç i sacrifici, s’hagi fet un lloc
de privilegi a la taula classificatòria, amb una esplèndida sisena
posició empatant a punts amb el cinquè (llàstima del gol-average particular) i a dos punts del quart classificat. Només dos
equips, precisament el tercer i quart classificat, ens han guanyat
els dos partits, com a locals i visitants.
Aquesta temporada hem tingut un punt negre, que ha estat
les lesions. En la majoria de par tits, l’entrenador només
disposava de dos o tres canvis i pràcticament no ha pogut fer
jugar la mateixa llista d’onze jugadors titulars en jornades
seguides per les inoportunes baixes d’un o altre company.
Felicito i agraeixo a tothom que, directament o indirectament,
ha col·laborat i ajudat voluntàriament en aquest nou projecte
després de vuit temporades dedicades al lleure, tot i que cal
esmentar que la nostra entitat és sense ànim de lucre.
Josep Vidal
President del CF Joventut Llerona

Club Futbol Peña Los Amigos
Aquest any, el CF Peña los Amigos hem finalitzat una temporada excel·lent, ja que hem acabat primers al Campionat
Comarcal i hem guanyat la II Copa de les Franqueses i el Trofeu
Sergi Barjuan. Ara estem jugant la Copa Comarcal i esperem
poder guanyar-la per arrodonir aquesta temporada.

Club Petanca Bellavista
Com en anys anteriors, al Club Petanca Bellavista celebrem
l’ascens de categoria en proclamar-nos campions del nostre
grup, a falta de cinc jornades per finalitzar la lliga 2003/2004.
Amb motiu d’aquest ascens, ens vam reunir diversos
components dels tres equips que formem el Club Petanca
Bellavista a l’Ajuntament per celebrar-ho. L’alcalde Francesc
Torné i diversos regidors ens van felicitar pels èxits obtinguts i
ens van obsequiar amb una placa commemorativa i un refresc,
desitjant-nos que seguim per la línia ascendent que fa uns
anys porta el Club Petanca Bellavista.
Actualment, tenim un equip masculí a la 3a categoria i un
altre a la 5a, i un equip femení a la 3a categoria.
Des d’aquestes línies volem agrair a tots els components de
l’Ajuntament de les Franqueses el tracte rebut en aquest
esdeveniment. Per la nostra part, posarem tot l’interès que
puguem per proclamar-nos campions els propers anys.
Rebin una cordial salutació,
La Junta
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Club Petanca Corró d'Amunt

Aquest club està dedicat a l’esport de lleure i un dels objectius
és que els socis i els simpatitzants passin els caps de setmana
practicant l’esport que els agrada i, al mateix temps, gaudeixin
de la natura de Corró d’Amunt.
Enguany, participem a la Lliga del Montseny a 2a Divisió i
estem intentant quedar primers per tal de poder pujar a 1a
Divisió, una cosa que és tot un repte per al nostre club.

forma física, tècnica i concentració, són els fonaments principals
d’aquest esport, encara que nosaltres ens conformem
simplement amb participar i disfrutar del joc, això sí, cadascú
al seu nivell.
Per arribar a dominar aquest esport, creiem que una bona
solució és competir amb diferents jugadors i anar agafant
experiència. Per això, us animem a tots perquè us apunteu als
campionats que organitza el Club Tennis les Franqueses amb
la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports.
El nostre club (com diem des de fa anys) està obert a tothom
i per a nosaltres és una satisfacció trobar-nos cada any amb
cares noves. Comencem la temporada amb el Campionat individual, que se celebra de gener a maig-juny, possiblement el
campionat estrella del club (per anomenar-lo d’alguna manera), seguit del Campionat de Dobles, que es disputa de
setembre a desembre. També cal destacar l’Open de
l’Excel·lentíssim Ajuntament de les Franqueses (entre maig i
juny), el Torneig especial de la Festa Major de Llerona i les 12
Hores de Tennis, amb la peculiaritat que es disputa de nit.
Qui estigui interessat a participar en algun d’aquests torneigs,
pot informar-se’n a les oficines del Complex Esportiu Municipal, al Patronat Municipal d’Esports o a la pàgina web.
www.vallesnet.org/clubtennisfranqueses, aquest enllaç el
podeu trobar també a l’apartat d’entitats esportives de la pàgina
oficial de l’Ajuntament de les Franqueses.
Us hi esperem.

La Junta

La Junta

Club Tennis Les Franqueses

Durant molt temps, el tennis ha estat considerat com un
esport de rics en el qual no hi tenia cabuda la gent poc adinerada. Afortunadament, aquest mite ha anat desapareixent i,
cada vegada més, es poden veure a les pistes de tennis
aficionats de qualsevol edat i condició social. Possiblement, la
bona ratxa de què gaudeix el tennis espanyol en aquests últims
anys ha creat un major interès per aquest esport en la societat
i això es reflecteix en l’augment de lloguer de pistes en els
complexos esportius, com el del nostre municipi. Conferències
com la que va fer Manuel Orantes al Centre de Recursos Agraris
fa uns mesos, són també excel·lents mesures per fomentar
aquest espor t, la qual cosa agraïm enormement.
La nostra intenció com a club és que els jugadors puguin
gaudir d’aquest espor t, enfrontant-se entre ells, en una
competició de casa, però ben organitzada. La combinació de

Club Ciclista Corró d'Amunt

Per tercer any consecutiu, el Club Ciclista Corró d’Amunt va
organitzar la segona prova, d’un total de set, de la Copa Catalana Internacional de BTT que, enguany, es va dur a terme els
dies 27 i 28 de març. Aquesta competició va néixer l’any 2002
i, en només tres edicions, s’ha consolidat com una de les més
importants del calendari. Un circuit reconegut arreu d’Europa,
a casa nostra, puntuable per al rànquing mundial i amb alguns
dels millors corredors del món. La cursa va aplegar uns 300
pilots, amb una participació de luxe. El circuit era de gairebé
10 quilòmetres, amb algunes variacions respecte l’any passat,
que passava per una zona boscosa amb corriols revirats i pistes
forestals molt ràpides. El pilot suec Frederick Modin va ser el
primer, Bogas, el segon i, Llordella, el tercer. En la categoria
femenina, Sílvia Rovira va assolir el primer lloc i, Cristina
Mascarreras, el segon.
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El dissabte 27 de març es va fer la cursa contrarrellotge, en
un circuit de 3,7 quilòmetres, que va ser molt dura per culpa de
la pluja, el fang i el fred. Oriol Morata i Sílvia Rovira en van ser
els guanyadors. El mateix dissabte es va fer també la primera
edició de la Kids Cup, que va aplegar una cinquantena de nens
i nenes.
Des d’aquí volem agrair el suport social (patrocinadors,
entitats, voluntaris, veïns...) que ha fet possible la BTT Internacional d’enguany.
El nostre club, que consta de 72 socis, organitza també al
llarg de l’any pedalades populars i trobades socials.

club, que tindrà lloc el mes de setembre, per la Festa Major de
Corró d’Avall.
La Junta

AE Grup Fondistes Bellavista

La Junta

Gimnàs Okamishin

L’associació la formen 48 persones d’ambdós sexes amb
l’únic objectiu de fer esport per tenir bona salut. Participem en
la Copa Catalana de Fons i en les diverses marxes que es fan
per la zona. El nostre objectiu no és competir, sinó participar i
fer amistat amb altres persones. Com tots els anys, organitzem
la coneguda Cursa de Bellavista, per a la qual tenim el suport
i la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports de les
Franqueses, i que enguany s’havia de celebrar el 27 de juny.
La Junta
El gimnàs Okamishin és una entitat dedicada principalment
a les arts marcials, com el judo, el jiu-jitsu, aiki-jitsu, iaido... En
el que portem d’any, el nostre gimnàs ha participat en diferents
competicions i en esdeveniments de la Federació de Judo. Al
campionat de Catalunya de judo juvenil, vam aconseguir el 1r
lloc en menys de 45 Kg; al de jiu-jitsu, el 1r lloc en juvenil, i en
sistema de lluita, el 3r lloc en infantil i el 4t lloc en sènior.
Aquest any, a més, vam aconseguir portar al nostre poble la
II Trobada d’Arts Marcials de la Federació de Judo, que es va
celebrar en bona harmonia entre tots els participants de les
diferents disciplines.
Animem a tots els que tinguin inquietuds i vulguin practicar
una art marcial, que es passin pel nostre gimnàs, en el qual hi
trobaran amistat, companyerisme i bon ambient.

Club Shiho Wari

José

Club Escacs Les Franqueses
Aquesta temporada, el primer equip del Club d’Escacs Les
Franqueses ha jugat a 2a Provincial, grup 5è, obtenint 8 dels 9
punts possibles, sense cap derrota. D’aquesta manera ha
aconseguit l’ascens i la temporada vinent tornarà a jugar a 1a
Provincial. Les noves incorporacions d’aquestes últimes
temporades han permès la confecció d’una plantilla molt
equilibrada i sòlida, cosa que ha facilitat aquest resultat. Aquest
èxit s’inscriu en la celebració enguany del 10è aniversari del

Aquest ha estat un any de moltes novetats. En competició,
com cada any, un dels nostres alumnes, en aquest cas Adelaida
Pérez, s’ha classificat per al Campionat d’Espanya Oficial Cadet
i Júnior, després d’arribar a les semifinals del Júnior Kumite
Femení-60 Kg. Un resultat molt bo per ser la primera vegada
que participa en una competició d’aquest nivell. S’ha de destacar el resultat de tots els campionats realitzats des de
setembre de l’any passat. Hem aconseguit cinc primers llocs,
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sis segons llocs i deu tercers llocs. El club Shiho-Wari continua trepitjant fort en competició.
La competició està molt bé, però el club no s’oblida que el
karate és una art, més que una competició. Hem realitzat molts
cursos en el transcurs d’aquest any, començant pel de Kobudo
que es va fer al novembre amb el gran mestre japonès Toshihiro
Oshiro, 8 dan de kobudo i 8 dan de karate... Hem fet cursos de
defensa personal de tres mesos de durada, una sortida a Marsella el 22 i 23 de maig per assistir a un curs de kobudo amb el
mestre Oshiro i la Gran Exhibició de Shiho-Wari per celebrar
els 25 anys, com a acte destacat.

El club, a càrrec del seu director i mestre, Leoncio García,
aprofita per donar les gràcies a tots els seus alumnes per la
seva entrega a les classes, independentment dels resultats en
competició i als alumnes que tornen al seu gimnàs després
d’un temps inactius, cosa que demostra que allò que s'ensenya
en aquest club agrada i arriba profundament a la gent, ja que
porten, fins i tot, els seus fills.
Desitgem que la propera temporada sigui tan bona com
aquesta i plena de coses noves per ensenyar i aprendre.
La Junta

Sweetrade Bowling Club Bellavista-Les Franqueses
Un cop finalitzada la XIV Lliga Catalana de Bitlles,
corresponent a la temporada 2003-2004, volem explicar-vos els resultats que ha obtingut el nostre
club, el SWEETRADE BOWLING CLUB BELLAVISTA-LES FRANQ UESES, en les diferents
divisions.
- Ascens a 2a Divisió masculina aconseguit el 30
de maig a la bolera Bages Bowling de Manresa.
L’equip estava format pels següents jugadors: Felipe Berruezo Pérez (capità), David Casals, Carlos
Domínguez, Dani Cuartero, David Collgros i Óscar
Cotano. Aquest equip es va proclamar campió de
la 3a Divisió masculina. Això vol dir que la pròxima
temporada, 2004-2005, el nostre club tindrà un
equip a la 2a Divisió. Per tal de reforçar l’equip, s’ha
fitxat el jugador coreà DAVID SHIN.
-Ascens a la 3a Divisió masculina aconseguit el
6 de juny a la bolera New Park de Mataró. L’equip el
formaven els següents jugadors: Patrick D. Guerre
(capità), Rafael Hernández, Xavier Jordà, Carlos
Fíguls i Rubén Martínez. Aquest equip va quedar
en tercer lloc de la 4a Divisió masculina. Això vol
dir que la pròxima temporada, 2004-2005, el nostre club tindrà
un equip a la 3a Divisió. Per tal de reforçar l’equip, s’ha fitxat el
jugador tarragoní MANEL GIL.
Aquests resultats ens permetran també poder tenir dos nous

equips a la 4a Divisió, a més de l’equip femení, que farà la
seva segona temporada a la 2a Divisió.
La Junta

Club Esportiu Les Franqueses. Secció BÀSQUET
Temporada de transició a les Franqueses: primer any a la
categoria de les júniors, els sots-21 i del sènior C. A part, hi ha
hagut dues grans novetats: la figura del director tècnic, en la
persona d’Esteban Cabrera, i la potenciació de l’aspecte físic
de les categories infantils i cadets, per part de la M. Ángeles
Díaz.
Pel que fa als equips, el júnior femení, en una temporada en
una categoria nova per a totes les seves components (incloses
tres jugadores cadets) i amb moltes lesions, han fet un paper
força correcte, ja que molts par tits s’han perdut per poca
diferència, i amb una recta final de temporada prometedora de
cara a l’any vinent.
Els sots-21, també nous a la categoria, han seguit una línia
molt similar a les noies del júnior: dificultats al principi, derrotes per la mínima i un bon tram final de temporada.

El sènior C ha quedat CAMPIÓ de la seva lliga. Tot i ser el
primer any en aquesta categoria, ha tingut un domini força clar
respecte a la resta dels equips, fet que els ha permès proclamar-se campions a unes jornades del final.
El sènior B s’ha classificat en un meritori segon lloc amb
accés a disputar les fases d’ascens, tot i les lesions que
contínuament han patit els seus jugadors. La barreja de joventut
i veterania han fet un bon còctel que ha donat molt bons
resultats.
El sènior A ha tingut més problemes de lesions que ningú.
Això i la mala sort han fet que fins al final es patís per la
permanència.
Cal destacar la feina del CE Les Franqueses, sobretot en
l’organització de diverses activitats, com ara la Torronada de
Nadal i el I Torneig Premini de les Franqueses, que va ser un
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èxit espectacular.
Per acabar, volem agrair la col·laboració de les entitats amb
el nostre club i de totes les persones que voluntàriament han

ajudat en les diverses activitats proposades. Gràcies.
La Junta Directiva

Sènior masculí A

Sènior masculí B

Sènior masculí C

Sots-21 masculí

Júnior femení
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Club Esportiu Les Franqueses. Secció HANDBOL
El temps no s’atura, tot i que AVUI és el DIA, ja no pots més,
et mossegues les ungles i te n’adones que està arribant l’hora...
i dines... poc... intentes dor mir la migdiada... i menys...
l’expectació és molt més forta que la son, però la son al final
guanya. Et despertes una mica tard i arribes a un pavelló ple
de gom a gom, amb persones d’altres cercles, amb amics que
no havies mai per aquí, amb tasques encara per fer, amb detalls
que s’han de polir. Veus tots els companys a qui els falten mans,
els jugadors del teu equip col·laborant com mai no ho havien
fet... i a la pista una gent que dóna de si més de la seva pròpia
expectativa. L’emoció trenca normes socials, la qualitat ratlla
l’excel·lència, i l’ansietat ja no recorda el desig: es fa el que
toca, però en aquestes hores el que toca ja és jugar, i competir, i guanyar, i emocionar-se, i compartir la suor i les llàgrimes
amb totes i tots els que han pogut fer d’avui, un dia que mai no
serà com qualsevol altre.
Només fa un mes que El CELF Handbol ha assolit un dels
seus màxims objectius: pujar a Primera estatal amb el sènior
femení. Després de tres intents, ens va trucar a la porta la
possibilitat de celebrar el Sector d’Ascens a casa. Amb l’ajuda
de tots, PME, empreses, col·laboradors, afició i directius, vam
poder organitzar una fase que serà de les més recordades per
eficàcia, eficiència, caliu humà, expectació, emoció... i, com
no, pel resultat. No s’havia vist mai el pavelló, amb 600 persones, com la nit del dissabte 1 de maig, que passarà a la història
per arribar a la comunió perfecta de tots plegats: que el millor
equip, el més il·lusionant i el més il·lusionat, aconseguís una

fita històrica per al club i per al municipi.
La feina no s’acaba, però. Ha estat una meta més, mai no
assolida, però una més perquè s’ha de continuar treballant
amb humilitat. I ens agradaria des d’aquí animar a participar
d’aquest treball i d’aquesta satisfacció a tots aquells que vau
estar, per diferents motius, en el Sector, perquè sense el vostre
suport no s’hauria pogut ni intentar.
D’altra banda, la Junta vol agrair especialment la implicació
dels seus equips. Perquè això fa més Club encara. Al sènior
masculí, tot i que les opcions de pujar a Segona catalana es
van anar perdent, l’any vinent hi ha creades bones expectatives
amb un conjunt força nou que ha d’assolir objectius ambiciosos. Ànims companys, l'any vinent ho aconseguirem!
Al juvenil masculí, agrair-li que, amb grans dificultats tant
amb entrenadors com amb falta de jugadors, han lluitat fins al
final aconseguint una posició molt acceptable.
De cara a l'any vinent estem treballant molt per assolir nous
reptes; el primer i molt important és mantenir l'equip sènior
femení a Primera estatal, amb la humilitat, l’esforç i el treball
de sempre; el segon, i sense menysprear ningú, pujar el sènior
masculí a Segona catalana; i el tercer, fer del juvenil masculí
una base molt important per al sénior i un referent per a les
categories de formació. Voldríem desitjar bones vacances a
tos els jugadors/es del CE Les franqueses i que tornin amb
tantes o més ganes de treballar. Gràcies a tothom.

Sènior masculí

Sènior femení

Juvenil masculí

La Junta Directiva
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President

ÒRGANS DE GOVERN

Francesc Torné (Alcalde)
Consell d'Administració

Consell General

President-Delegat: Josep Maria Dia (Grup Municipal CiU)
Òrgan consultiu
Vicepresident: Francesc Colomé (Grup Municipal CiU)
Vocals: Ferran Jiménez (Grup Municipal CiU)
Manuel Martínez (Grup Municipal PSC)
Gemma Bisbal (Grup Municipal ERC)
Francisco Corón (Representant entitats esportives locals)
Josep Mauri (Representant del Consell del Poble de Corró d'Amunt)
Josep Lleonart (Representant del Consell del Poble de Llerona)
Director Gerent
Josep Campaña
UNITAT DE
GESTIÓ TÈCNICA

UNITAT
ECONÒMICO-ADMINISTRATIVA

UNITAT DE
CONTROL DE GESTIÓ

Maria Àngels Torres
Dolors Reverter

CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL

Cap d'unitat

Mar Sánchez

ESTRUCTURA EXECUTIVA

Secció d'Activitats

Secció d'Instal·lacions

Cap de secció

Cap de secció

Mar Sánchez

Esteban Antequera

Esteban Antequera

Josep Arenas
José Pérez

Gustavo Orozco (tennis)
Diego Giorgi (tennis)
Jordi Pavón

Neteja
Ben Net

SEAE, S.L.
Directora: Lydia Pena

Piscina
coberta

Piscines
d'estiu

Monitors esportius *

Francisco Barranco
Josema Moreno
Toni Olivares
Carlos Martínez
Toni Vila
Borja San Miguel
Vanesa Carmona

Carla Bellavista
Guillem Estrada
M. Àngels Díaz
Daniel Mas
Dídac de la Torre
Jesús Abad
Jordi Jiménez

Servei Municipal de
Medicina de l’Esport

Servei Municipal de
Fisioteràpia de l'Esport

Col·laboradors esportius

Judith Viaña
Jonathan Jurado
Íngrid Arellano
Àlex Gontan
Toni Torres
Xavi Tor

Rebeca Rof
Íngrid Arellano
Lídia Ganduxé
Bárbara Tomás
David González
Àlex Aubets
Noèlia López

Lucía Domene
Judith Fernández
David Moro
Rocío Sánchez
Marta Marchal
Alexis García
Àlex Aubets

Jordi Estrada
David Fernández
Guillem Estrada
David Garcia
Ana González
Johan Sánchez

* En conveni amb el Club Esportiu Les Franqueses

EQUIPS ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL TEMPORADA 03/04

BÀSQUET Cadet masculí

Pistes
de tennis

BÀSQUET Infantil masculí A i B

50

| Recull de fotografies |

| www.lesfranqueses.org/esports |
| BUTLLETÍ I NFOMATIU DEL P ATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS |

BÀSQUET Infantil femení

BÀSQUET Preinfantil femení

BÀSQUET Mini masculí

BÀSQUET Premini masculí

HANDBOL Cadet masculí

HANDBOL Infantil masculí

HANDBOL Infantil femení

HANDBOL Aleví masculí A

| www.lesfranqueses.org/esports |
| Recull de fotografies |
| BUTLLETÍ I NFOMATIU DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS |

HANDBOL Aleví masculí B

HANDBOL Benjamí mixt

HANDBOL Preesportiu

Prebenjamí Pavelló dl/dc

Prebenjamí Pavelló dm/dj

Psicomotricitat Complex dl/dc

Psicomotricitat Complex dm/dj

Psicomotricitat CEIP Joan Camps
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