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Durant l’any 2009 s’ha portat a terme la remodelació 

de l’entorn i els accessos de la zona esportiva munici-

pal. També s’ha inaugurat la zona esportiva de Corró 

d’Amunt i s’ha instal·lat la gespa al camp de futbol de 

Llerona. L’ actual equip de govern tenim la voluntat 

de portar a terme durant l’any 2010 l’ ampliació de 

la zona esportiva municipal amb noves instal·lacions 

i la transformació del parc i la zona verda a l’entrada 

de Corró d’Avall.

Tot l’esforç i tota la voluntat que portem a terme des 

de l’ Ajuntament, ha de servir perquè la gran riquesa i di-

versitat associativa i humana dels nostres cinc pobles, es puguin 

desenvolupar i perquè els nostres ciutadans puguin gaudir d’espais d’oci, salut, qualitat de 

vida i de superació persona i en grup.

Les instal·lacions no tenen valor sense les persones, els clubs i les associacions que són 

els que veritablement els donen un sentit.

Des de l’ Ajuntament treballem per posar els mitjans però també hem d’estar agraïts i 

felicitar la gran riquesa social que configura el municipi de les Franqueses del Vallès, que és 

qui veritablement fa poble. Per tant, com a comunitat hem de valorar aquesta diversitat i 

aquest patrimoni col·lectiu i humà que tenim.

Esteve Ribalta

Alcalde de les Franqueses

SALUTACIONS

El passat mes d’octubre es va fer la inauguració de la remo-

delació del camp de futbol de Llerona. Veïns i entitats 

feia molts anys que demanaven la gespa artificial 

i avui ja és una realitat. Des de l’equip de govern 

estem orgullosos de complir els compromisos que 

hem adquirit i aquest és un exemple, però són mol-

tes les actuacions realitzades. L’empenta i esforç que 

tenen els esportistes és la mateixa que tenim a la regi-

doria d’Esports amb projectes nous i engrescadors com 

l’ampliació de la zona esportiva de Corró d’Avall.

Millores en les instal·lacions, campionats estatals, programes de 

manteniment per a la gent gran, torneigs de lleure, trobades d’activitat física o esport es-

colar són una petita mostra d’actuacions del darrer any. Cal esmentar de manera destacada 

en aquest resum la inauguració de la remodelació de la zona esportiva de Corró d’Amunt 

que es va fer el mes de maig. Més i millors instal·lacions que estan al servei de les persones 

i les entitats. 

Una vegada més vull agrair la implicació dels clubs i dels seus responsables. També haig 

de fer un esment a la gran tasca que realitzen els monitors, entrenadors, tècnics i respon-

sables del Patronat Municipal d’Esports. La dedicació de tots plegats com un sol equip, la 

suma d’esforços, permet que l’esport a les Franqueses vagi a més cada any fent possible que 

augmenti el nombre d’equips i de practicants de totes les edats.

Des de la regidoria d’Esports posem els mitjans perquè segueixi igual en el futur. Enco-

ratjo a tothom, i de manera especial als més joves pels quals hem potenciat el programa 

Esport a les Escoles, a continuar fent esport, demostrant la salut i la vitalitat de les persones 

i del municipi de les Franqueses del Vallès. 

Josep Badia

Regidor d’Esports

President del Patronat Municipal d’Esports
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ACTUACIONS 
reALITzAdeS peL 

pATrONAT MUNICIpAL 
d’eSpOrTS per A  

LA MILLOrA de LeS 
INSTAL·LACIONS 

eSpOrTIveS 
MUNICIpALS 

1 Col·locació d’una nova 

xarxa al camp de futbol 

municipal de Corró d’Avall

2 Renovació de les vidrieres 

del pavelló poliesportiu 

municipal de Corró d’Avall

3 Col·locació de protectors 

a la pista coberta de la zona 

esportiva municipal de 

Corró d’Avall

4 Pintat del pavelló 

poliesportiu municipal de 

Corró d’Avall

5 Nova caixa protectora 

del marcador electrònic del 

camp de futbol municipal 

de Corró d’Avall

6 Pintat del contorn i de 

la terrassa del Complex 

Eportiu Municipal33

ACTUACIONS DE MILLORA

1

2

3

4

5

6



5www.lesfranqueses.cat/esports ACTUACIONS DE MILLORA

7 Col·locació de xarxes laterals 

a les pistes de pàdel de la zona 

esportiva de Corró d’Amunt

8 Arranjament de la infermeria 

de Complex Eportiu Municipal

9 Arranjament de les cadires del 

pavelló esportiu municipal

10 Habilitació d’una sala per a 

entitats a la zona esportiva de 

Corró d’Amunt

11 Canvi de la xarxa perifèrica 

del camp de futbol municipal de 

Corró d’Avall

12 Col·locació d’una nova font 

per a usuaris al Complex Eportiu 

Municipal

7

8

10

11

12

9
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El pME t’ho posa 
fàcil amb les 
seves activitats

actiVitats dE
salUt i llEUrE
· Tennis juvenil perfeccionament

· Tennis adults

· Tai-txi

· Ioga

· Activitat física per a adults

· Activitat física per a gent gran

· Torneig de futbol sala

· Torneig de pàdel

· Torneig de futbol

actiVitats 
pUNtUals
· Cros Escolar

· Caminada Popular

· Trobada d’activitat física per a la gent gran

· Diada del joc i de l’esport

· Premi Trineu amb gossos

· Trobades de petanca, de promoció de tir 

  amb arc, de bàdminton...

· I moltes més!

placEs liMitadEs
pEr a MÉs iNForMaciÓ: 
www.lesfranqueses.cat/esports

Tel. 93 846 70 83

vols fer tennis?

vols fer bàsquet?

vols fer handbol?

vols fer pàdel?

vols fer aeròbic?

vols fer patinatge?

o potser vols fer 

bàdminton?

Vols coMENÇar 
a FEr Esport?
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Psicomotricitat i prebenjamí són els dos grups més petits de 

l’Escola Esportiva del PME. Psicomotricitat es realitza al Guerau 

de Liost. Es fan activitats de coneixement de l’espai, material 

esportiu i jocs. Els nens són els més petits amb 3 i 4 anys. 

Prebenjamí es fa en el pavelló on ja s’inicia el nen o la nena 

en diversos aspectes referents als esports que es fan dintre del 

pavelló. Tenen una edat de 5 i 6 anys.

El primer contacte amb el món de l’esport adaptat als mes 

petits. 

Des del Patronat valorem aquesta activitat recomanable al 

100%. La progressió és molt bona en aquest sentit. Una expe-

riència inoblidable tant pels nens com pels monitors en la qual 

s’aprèn molt dels menuts. Es tracta d’un pas previ en l’escala 

per començar a practicar un esport col·lectiu o individual. 

Finalment donar les gràcies a tots els nens/es i pares i ma-

res pel suport donat durant la temporada 2008/09.

Monitors de psicomotricitat Jordi Jiménez i Borja San Mi-

guel.

Monitors de prebenjamí Sandra Alies, Carles Rubio, Lorena 

Arnaldos i Jordi Ganduxé.

psicomotricitat 
i prebenjamíESCOLA 

ESPORTIVA 
ACTIVITATS DE 

FORMACIÓ
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Seguint la bona línia de la temporada anterior la secció de bàdminton del PME ha millorat no-

tablement aquest any. No tan sols ha mantingut el nombre d’inscrits sinó que l’ha augmentat. 

Aquest any tocava ser una mica més ambiciós i lluitar en els diversos campionats individuals

que s’han anat disputat durant tot l’any.

 

Competicions
El 23 de maig va tenir lloc el campionat de Catalunya a la Garriga en categoria infantil amb pre-

sència dels components del Bàdminton les Franqueses. Les nostres jugadores van obtenir uns 

bons resultats. Marta Guirado va fer un 5è lloc. Laura Parés va fer un 6é lloc. Per altra banda la 

final de consolació va ser per a Cristina Pascual. Felicitar a totes les noies pel seu esforç. Aquest 

és el camí a seguir. 

D’altra banda, el 16 d’abril van tenir lloc a Canovelles les finals territorials de Bàdminton en 

categoria Cadet. Les jugadores del Bàdminton les Franqueses van tenir un paper destacat en 

aquesta competició. En primera posició va quedar Alba Estapé. En segona posició Judit Garcia. 

En tercer lloc Gisela Pérez. En quart lloc Belen Sellares. Un total de 16 jugadores van participar al 

campionat. Les nostres components es van endur les millors classificacions. 

Felicitar a les jugadores pel seus bons resultats i a continuar així.

Paco Barranco
Tècnic de la secció de Bàdminton

Bàdminton

LA CASA DE ASUN

Montseny, 19 Nave 6 Pol. Ramasar

08400 Granollers

Tel. 93 840 48 98 - Fax. 93 840 48 60

lober25@grupolober.com

www.grupolober.com

DISTRIBUÏDOR COMERCIAL

GAS-OIL C
CALEFACCIÓ I INDUSTRIAL

BONA QUALITAT I PREU

Ctra. Nova, 37
Tels. 93 871 46 31 - 93 849 57 50

Fax 93 860 53 51
08530 LA GARRIGA
SERVEI A DOMICILI

Bar-restaurant
Zona 

esportiva
de Corró 
d’Amunt

Menus 

diaris

Tel. 653 67 29 53
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Coordinació bàsquet

S’acaba una altra temporada més i és hora de fer el recull anu-

al de tot allò que s’ha fet durant l’any i em trobo en condicions 

de dir que continuem creixent i cada vegada som més els que 

formem part de la família basquetbolera de les Franqueses. 

Dins d’aquesta família voldria destacar el paper importantís-

sim que fan els entrenadors/es i col·laboradors que ens per-

meten cada vegada arribar a més i amb millor qualitat. 

Aquest any gràcies a ells hem pogut organitzar el I Torneig 

de Nadal, en categoria Premini i Preinfantil femení, que va ser 

un èxit de participació i una experiència immillorable pels que 

viàrem haver de treballar i per tots els jugadors/es que ho van 

gaudir-ho a la pista de forma directa. I es també gràcies a ells 

que hem participat de les sortides a Cambrils (Mini i Infantil), 

Eivissa (Cadet masculí) i Saragossa (Premini, Mini, Preinfantil 

i Cadet Femení). Indubtablement, gràcies al seu treball diari i 

altruista i les seves il·lusions ens permeten dur a terme totes 

aquestes activitats.

Pel que fa a l’any, el setembre va tornar a ser molt dur per-

què ens tornàvem a trobar amb molta gent nova que desco-

neixia el nostre mètode i els objectius de la secció de bàsquet 

del Patronat d’Esports. Per primera vegada, aconseguíem dos 

grups d’Escola de bàsquet i en categoria masculina teníem 

tota l’escala d’equips des de Premini fins a cadet. 

En aquest punt, m’aturaré per destacar un dels fets més 

gratificants d’aquest any: l’aparició de dos equips femenins 

més. El mini i el cadet femení. El més destacable no és el fet 

que som més dins la “família” sinó que es tracta de noies que 

tot i el poc temps que fa que practiquen ja han començat 

amb uns valors d’equip i de treball molt destacables. La pri-

mera fase de competició va ser molt bona i cal destacar el 

primer lloc dels preminis, el mini masculí, el preinfantil masculí 

i femení, infantils masculí femení i cadet “A”. 

El nivell dels equips ha crescut molt els darrers anys i ara 

competim en categories superiors on abans no hi podíem ni 

pensar. La segona fase va ser molt més dura, els equips que 

havien quedat primers dels seus grups pugen de nivell i això 

motivava a la gent però la realitat era difícil. El cadet mascu-

lí competia a la màxima competició i els infantils i preinfantils 

masculins han patit la duresa del Nivell B quedant en tercera 

posició a les seves lligues. El Preinfantil femení va quedar campi-

ona del seu grup al igual que el premini mixt. Cal remarcar que 

en aquest grup el paper de les nostres noies va tornar a ser molt 

destacable. I per acabar, el mini masculí també va realitzar una 

segona volta molt destacable. 

Al mes de març, els jugadors-es del Patronat vem poder 

gaudir en directa d’un partit de l’Euroleague de la màxima ri-

valitat entre el F.C. Barcelona i el R. Madrid. Dos autocars plens 

van poder veure en directa el partit i, a més a més, els petits 

de l’expedició van fer l’escalfament del partit amb els jugadors 

dels dos equips i es van fotografiar a peu de pista amb ells. 

Un altre experiència immillorable per a tots, inclosos els més 

grans. 

Setmana Santa va ser la hora dels tornejos. El Mini i el in-

fantil masculí van participar del Torneig de Cambrils i el cadet 

va participar al Memorial David Booth a Eivissa. Les participaci-

ons en tornejos s’ha convertit una gran motivació pels nostres 

jugadors/es i tornen amb la motxilla plena de records. L’Escola 

per aquestes dates va participar en el Torneig del Mercat del 

Ram i van començar tot el cicle de trobades d’Escoles de Bàs-

quet. El Premini va participar en el Torneig de Canovelles on 

va quedar en primer lloc i va demostrar la millora d’un equip 

que està format per jugadors i jugadores. Els de l’Escola de 

Bàsquet van participar a la Trobada de Parets i a finals de maig 

es va organitzar una trobada d’allò més divertida i lúdica. En 

aquesta activitat es va combinar bàsquet i bàdminton. Durant 

el mes de juny es va organitzar la cloenda d’activitats i per 

aquells que no han tingut prou durant l’any s’ha organitzat 

des de el Club de Bàsquet el VII Campus de bàsquet.

L’any ha estat formidable des de tots els punts de vista. 

Esperem haver estat més que uns entrenadors pels vostres 

fills i que els pares i mares us hagueu identificat amb els nos-

tres ensenyaments. Desitgem que la formació de persones i 

jugadors de bàsquet hagin assolit el punt més alt i el dia de 

demà ens ajudin com entrenadors i col·laboradors a formar 

les noves generacions.

Gràcies a Josep Lozano, Marc Vila, Francisco i Lorena Ar-

naldos, Ruben Garcia, Francisco Fernández, Roger Forns, Oriol 

González, Edgar Navarro, Toni Olivares, Albert Pérez, Marta Mo-

liner i Xavier Moya perquè sense ells res d’això seria possible.  

Una abrasada forta i gràcies a tots...  

Jordi Pavón Mauri
Coordinador PME 

Les Franqueses Bàsquet
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coordinació handbol

A final de temporada toca fer balanç de tot el 2008-2009 de 

la secció d’handbol del Patronat municipal d’esports. L’objec-

tiu abans de començar la temporada estava clar. Recuperar el 

màxim de jugadors possibles que van marxar la temporada 

anterior a causa de problemes externs al desaparèixer el Club 

Handbol les Franqueses i amb aquest les categories superiors 

de Juvenils i Sèniors.

Indirectament aquest fet va afectar les categories bases 

despoblant els equips i deixant molts forats. Aquest any s’ha 

creat un nou club L’AEH les Franqueses que ha tornat a formar 

categories superiors i hem pogut engegar un projecte molt 

ambiciós on tant les categories base com les superiors han 

pogut fer equips complets. Una tasca molt difícil però que 

avui podem dir que hem complert l’objectiu. 

M’agradaria fer un repàs de tota la tempo-

rada amb les activitats mes remarcables. 

Primer començaré destacant el Tor-

neig de Festa Major Handbol a finals 

de setembre. On els equips van po-

der disputar els primers partits pre-

paratoris per a la temporada.

Presentació Handbol una desfi-

lada amb molt de color on tots els 

equips van presentar-se davant l’afi-

ció. Doblant el numero de jugadors.

Torneig 4x4 Cadet Masculí Handbol. 

Tot un èxit on els nois van poder gaudir 

de partits en format de 3 jugadors i 

el porter. Tot una experiència. 

Sortida al Palau Blaugrana l’ex-

pedició va anar a veure un partit 

al palau blaugrana un dels pa-

vellons mes importants de tot 

el món. Un gran ambient.

Aleví femení campiones de lli-

ga. Sotscampiones del torneig 

estatal d’handbol Aleví femení. 
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Campiones de la trobada Aleví femení a la Seu d’Urgell. Terce-

res al campionat de Catalunya Aleví femení. Tot aquest currí-

culum esportiu es poc comparat a l’experiència i la pinya que 

han fet aquestes noies durant tot l’any. D’aquí uns dies els hi 

quedarà el bon record de la temporada magnifica que han 

realitzat.

Festa de la Diada i de l’Esport. Èxit de la trobada d’hand-

bol. On els equips varem poder jugar un partit amistós contra 

rivals de moltes entitats.

Cloenda d’Handbol del Consell esportiu del Vallés orien-

tal: Una trobada amb tots els equips que durant la temporada 

han estat jugant entre ells.

Granollers Cup. Torneig Internacional on la convivència 

amb gent d’altres cultures unides per l’handbol es fa constàn-

cia.  

Campus Handbol les Franqueses. Una estada a l’estiu on 

els nens poden gaudir de la vessant mes lúdica de l’handbol, 

piscina, tennis, tir amb arc i excursions.

Finalment desitjar que hàgiu tingut unes bones vacances 

i ens veiem la temporada 2009/2010.

Jordi Jiménez
Coordinador d’handbol
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Des de fa un any, l’Escola de Tennis Jordi Plana coordina mit-

jançant el Patronat Municipal d’Esports l’escola de tennis mu-

nicipal de Les Franqueses del Vallès.

El primer contacte amb l’alumnat es va produir amb el curs 

intensiu de juliol, realitzant tres hores de classe diàries, con-

cretament, dues classes de nens i una d’adults. Amb aquest 

intensiu, l’equip tècnic va poder comprovar el nivell tècnic i 

tàctic dels practicants, fent un balanç molt positiu de la millora 

que s’havia assolit amb un mes de classes.

Per altre banda, de l’octubre a finals de juny s’han dut a ter-

me les classes per als 150 inscrits al curs de tennis de tot l’any. 

Va ser en aquest moment quan vam conèixer tots els nostres 

alumnes i valorar les seves aptituds per començar a desen-

volupar el nostre projecte. Una de les novetats d’enguany es 

basa en la tasca dels monitors implementades amb un nou 

mètode d’ensenyament – aprenentatge fomentant la pràctica 

del tennis a través del joc. Els exercicis que s’han plantejat al 

llarg de les classes s’han realitzat mitjançant el joc com a eina 

fonamental d’aprenentatge de tots els seus practicants. A par-

tir d’aquí, cada alumne ha rebut les correccions necessàries 

perquè hagi pogut millorar tant a nivell tècnic com tàctic la 

pràctica d’aquest esport.

A nivell global, l’equip tècnic està molt content per la tasca 

que s’ha dut a terme, mostrant així un gran interès perquè la 

gent aprengui, per guanyar la confiança de tots els seus practi-

cants fent-los gaudir de la pràctica d’aquest esport. Per aques-

ta raó, podem afirmar que tota l’Escola de Tennis ha millorat 

molt tant a nivell tècnic com tàctic. 

Jordi Plana
Director de l’escola de tennis

Escola de Tennis

Escola EsportiVa - actiVitats dE ForMaciÓ
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L’Escola de Pàdel va començar el mes de 

març fins el mes de juny amb una resposta 

per part dels alumnes molt important, ja que 

aviat es va arribar a 26 alumnes que practica-

ven un cop per setmana en grups de 3. Molts 

d’aquests grups tenien nivell d’iniciació amb 

algunes excepcions però gracies a les ganes 

de millorar per part de tothom podem dir 

que en poques setmanes tots es divertien 

jugant a pàdel. 

El repte més important per l’any vinent 

serà continuar divertint-se i anar agafant més 

ritme (la millora tècnica anirà venint més len-

tament).

Escola EsportiVa - actiVitats dE ForMaciÓ

Escola de Pàdel

La segona part de la Escola de Pàdel s’ha 

viscut al mes de juliol amb l’intensiu d’estiu 

on els alumnes han tingut la possibilitat de 

prorrogar un altre mes o que s’incorporessin 

alumnes nous. El nombre de alumnes ha es-

tat el mateix i també la filosofia: aprenentat-

ge i diversió.

El professorat de la Escola de Pàdel estant 

molt satisfets amb la rebuda i acceptació dels 

alumnes i esperen continuar gaudint amb 

ells i amb tots els que hagin començat el curs 

a l’octubre.

Jordi Plana
Director de l’Escola de Pàdel
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Complex Esportiu Municipal coMplEx 
EsportiU 

MUNicipal

Desprès de l’estiu el Complex Esportiu Munici-

pal de Les Franqueses es torna a posar en mar-

xa amb totes les seves activitats y serveis.

Entre elles cal destacar l’inici de les activi-

tats aquàtiques ( cursets, infantils i nadons) i 

físiques ( Pilates i gravity) les quals continuen 

amb una molt bona acceptació, demostrant 

que la població està molt satisfeta amb el ser-

vei ofert. El mateix es pot dir de Manteniment 

per adults i l’Activitat Física per la Gent Gran, 

un clàssic dins del ventall de serveis oferts 

i que any darrera any té un alt percentatge 

d’ocupació.

Pel que fa als programes de salut, l’any 

passat es var incorporar una nova activi-

tat aquàtica inclosa dins del quadrant 

d’activitats dirigides d’abonats ano-

menada, Teràpia d’Esquena, conduï-

da per un fisioterapeuta i dirigida als 

abonats amb problemes d’esquena 

(lumbàlgia, escoliosis, cervicàlgia, 

etc...) Aquesta activitat a poc a poc 

va guanyant adeptes i augmentant 

el gruix d’abonats

Continuant amb la salut i els be-

nestar dels nostres abonats, no podem 

oblidar l’Aquasalus un programa més 

que consolidat i que dona un servei perso-

nalitzat a totes les persones que tenen algun 

tipus de patologia de l’aparell locomotor i 

altres malalties produïdes pel procés d’enve-

lliment, i que amb el treball aquàtic i la cons-

tància dels abonats que ho realitzen noten 

millores considerables.

CEM les Franqueses

c/ Llevant, 19

08520 Les Franqueses (BCN)

tel. 938 467 926

fax. 938 443 428

info@centremediclesfranqueses.com

www.centremediclesfranqueses.com

c/ Sant Josep, 27

08520 Les Franqueses (BCN)

tel. 938 401 262

fax. 938 409 062

mob. 678 663 955

www.cutrinafisioterapia.com

info@cutrinafisioterapia.com 
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actiVitat 
FÍsica gENt 

graN

grup d’activitat física 
per a la gent gran

gimnàstica de 
manteniment per 
a adults
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Aquest any son dues les activitats de futbol de lleure que 

s’han organitzat des del Patronat Municipal d’Esports: la lliga 

de Futbol Sala d’Hivern i la Lliga d’Estiu de Futbol Set. En les 

dues competicions s’han registrat rècords d’inscripció en par-

ticipants i en equips inscrits.

La ja tradicional Lliga de Futbol Sala d’hivern, que aquest 

any arribava a la seva divuitena edició ha estat un èxit de par-

ticipació amb dotze equips inscrits. El FS Bar la Caverna es va 

proclamar campió per segona edició consecutiva amb molta 

autoritat i solament cedint un empat al llarg de les vint-i-dos 

jornades. L’equip FS Seur es va proclamar sots-campió i el ter-

cer classificat va ser el FS ACC. En l’aspecte individual, 

l’Adrià Bonachela , del FS ACC, es va proclamar mà-

xim golejador d’aquesta edició.

En el Torneig de Futbol Set d’estiu tam-

bé es va registrar rècord de participants 

i equips inscrits. Un total de divuit van 

competir durant tot el mes de juliol per 

proclamar-se campions de la segona 

edició que comença a tenir molt re-

nom ala comarca. Finalment i després 

d’una final trepidant entre el Rapu i El 

Quinto Botellín, els del Rapu es van 

proclamar campions de la segona 

edició. En tercer lloc van quedar clas-

sificats La Samba i en quart lloc Tancal 

– Abolafio. En l’aspecte individual, Joel 

Valero es va convertir en el màxim Goleja-

ACTIVITATS DE LLEURE

Futbol Sala i 
Futbol Set de Lleure

actiVitats 
dE llEUrE

dor i el porter del Fènix en el menys golejat. El més important 

va ser que a les nits del mes de juliol es va poder veure futbol 

de molt nivell i es tracta d’un dels tornejos que està agafant 

molt protagonisme i són molts els jugadors que participen 

d’una activitat que recull diversió i competició.

Jordi Pavón 
Responsable Torneig

Futbol Sala i Set
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Portem ja deu anys fent classes de Tai Txi, i per tant, és el nostre 

desè aniversari. Això vol dir que veiem amb satisfacció que es 

tracta d’una activitat totalment consolidada i que cada vega-

da hi ha més interès en conèixer aquest art marcial d’origen 

xinés que s’ha convertit amb el temps en un art per a la salut, 

tant física com mental. Per aquests motiu és recomanat per 

la OMS.

Tot plegat em fa estar molt agraït per poder continuar en-

senyant el Tai txi en el municipi de les Franqueses del Vallès i 

comarca. En el present curs s’han fet dos grups diferents, un 

en dilluns i un altre en dimecres, tots dos a la tarda. 

El grup de dilluns estava més indicat per a les persones 

que porten menys temps i pels que volien iniciar-se.

El grup dels mes avançats, els dimecres, s’ha realitzat la for-

ma de Tai txi amb bastó, (coneguda com bastó per a la salut), 

rebuda amb molt bona acceptació. 

Per al proper curs volem començar a fer una forma de Tai txi 

amb vano. A l’igual que el bastó és una forma que es realitza 

en grup i els seus moviments són com una dansa encara que 

molt més artístics i plàstics.

Per tant, a partir de setembre tornem a començar, per a 

més informació contacteu amb les oficines del Patronat d’Es-

ports. 

Esperem que aquesta pràctica cada vegada s’encomani a 

més gent, ja que com es diu al Tai txi, el secret és la pràctica 

diària i constant per beneficiar-se de tenir un cos amb més 

salut i energia i, a la vegada, sentir-se més relaxats.

Per això, us animo a continuar, ja que un petit esforç repor-

ta molt beneficis.

Toni Camps
Professor de Tai txi

ACTIVITATS DE LLEURE

Tai-txi

Enguany hem finalitzat el curs de ioga, un curs que ha estat 

molt intens. Ja des de bon començament varem poder gaudir 

d’una classe amb nous i antics alumnes d’altres anys, fins po-

der comptar amb una trentena d’alumnes.

La veritat és que ha estat un repte i creiem que els alumnes 

estan força contents. Al llarg de l’any hem pogut aprofundir en 

els exercicis, realitzant de més complicats, treballant exercicis 

per les al·lèrgies i problemes respiratoris, amb la primavera tan 

intensa que varem tenir, hem treballat les articulacions, la mus-

culatura, tot el cos perquè tinguem un bon funcionament físic.

També hem treballat les relaxacions, per poder gaudir 

d’una pau interna, d’una estabilitat emocional i mental per 

afrontar tots els reptes que han sorgit al llarg d’aquest any.

També voldríem aprofitar per fer una menció especial a la 

conserge la Elo, ja que des del primer dia que varem comen-

çar fins a la fi d’aquest curs ens ha cuidat perquè poguéssim 

gaudir d’una bona classe de ioga.

Res més, desitjar des del grup de ioga que hàgiu unes bones 

vacances a tots i esperem veure’ns el proper curs. A tothom 

que vulgui participar, conèixer i aprofundir en aquesta disci-

plina que és el ioga, amb la finalitat per a tots de mantenir una 

bona salut física, emocional i mental.

Pere Manel Montes

Professor de ioga

Ioga
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El Patronat Municipal d’Esports segueix, un 

any més, en la línia de donar suport a les ac-

tivitats esportives que realitzen la Fundació 

Apadis amb l’objectiu de crear i dissenyar 

activitats que estiguin adaptades al nivell de 

tots els usuaris.

S’han realitzat activitats de tots tipus: 

sortida de vela, hípica, jornada de bàdmin-

ton, jornada de tir amb arc. A part d’aques-

tes accions puntuals, ha continuat l’activitat 

normal, el taller d’activitat física adaptada al 

gimnàs de L’IES Lauro per part de la monitora 

Sandra Alias, així com sessions de tai-txi di-

rigides pel monitor especialista Marc Ricard. 

Aquests programes han estat molt positius 

per al grup d’Apadis. 

Volem agrair l’esforç per part del Patronat 

Municipal d’Esports en totes les activitats re-

alitzades.

APADIS 
(programa per
a persones amb 
discapacitat)

www.lesfranqueses.cat/esports

El web del Patronat Municipal d’Esports s’ha 

dissenyat de nou a l’igual que el web de 

l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 

Des del mes d’abril presenta una imatge 

nova, però els canvis no són nomé d’aspecte, 

ja que millora els serveis que ofereix i poten-

cia la participació.

El nou web disposa de cercador que fa-

cilita la recerca relacionada amb qualsevol 

tipus informació o gestió que es vulgui fer 

sobre el municipi. El canvi, que s’ha fet amb 

la col·laboració de la Diputació de Barcelona, 

també ha permès fer un canvi en la imatge, 

amb uns colors vius i un disseny adaptat a la 

marca creada a les Franqueses i al Patronat 

Municipal d’Esports que té com a base els 

cinc pobles del municipi i que s’utilitza en 

altres aplicacions de la comunicació institu-

cional del consistori.

El nou web d’esports té un fort compo-

Programa escolar de promoció esportiva
El Patronat Municipal d’Esports ha realitzat 

durant tot el curs el suport a les escoles do-

nat suport als centres educatius, arribant a 

la desena edició d’aquest programa. Tots els 

cursos de primària i secundaria han gaudit 

d’activitats puntuals o activitats dirigides de 

duració determinada. 

Els alumnes de 5è i 6è han realitzat ses-

sions d’handbol i de bàsquet destacant els 

dos esports amb mes afluència de partici-

pants al pavelló municipal d’esports. Desprès 

nent gràfic, amb predomini de fotografies i 

seccions noves com les galeries d’imatges, un 

dels elements nous destacats. Altres aspectes 

que s’han potenciat i que han adquirit prota-

gonisme de l’agenda d’activitats, presents a 

la pàgina d’inici.

Pel que fa al nombre de persoens que 

consulten el web, s’ha consolidat plenament 

amb un registre superior a les 8000 visites 

mensuals.

les activitats puntuals amb els altres cursos 

han estat jocs de punteria, patins, bàdmin-

ton, balls de salo, tennis, danses i tir amb arc. 

Aquests monitors han estat facilitats pel PME. 

La finalitat d’aquestes activitats son de suport 

al mestre i d’apropar la practica esportiva als 

alumnes ampliant l’oferta esportiva. Destacar 

la sortida de vela al port olímpic. Com a clo-

enda de les activitats a finals de curs s’orga-

nitza una jornada de primària on els alumnes 

venen al pavelló a jugar entre el Joan Sanpe-

ra i Joan Camps.

Per als cursos de secundaria el PME ofe-

reix un programa de subvencions perquè 

realitzin sortides d’activitat física a la natura, 

com l’esquiada i d’altres activitats. 

Des del Patronat Municipal d’esports es 

valora molt positivament aquest programa i 

dia a dia s’està treballant per millorar-lo i que 

sigui beneficiós tant per als alumnes, com 

per als professors i escoles. 



23www.lesfranqueses.cat/esports rEModElaciÓ dE la ZoNa EsportiVa MUNicipal dE corrÓ d’aMUNt

El diumenge 24 de maig es va inaugurar la 

remodelació de la zona esportiva de Corró 

d’Amunt. Aquest equipament s’ha fet en di-

verses fases i ja l’utilitzaven regularment els 

clubs i ciutadans i ciutadanes del municipi 

des de fa alguns mesos.

L’acte va comptar amb la presència de 

l’alcalde de les Franqueses del Vallès, Esteve 

Ribalta Sánchez, el regidor d’esports, Josep 

Badia, el director del Consell General de l’Es-

port de la Generalitat, Jordi Mumbrú, en 

representació de la secretaria de 

l’Esport de la Generalitat, 

així com els regidors de 

l’equip de govern, Joan 

Antoni Marín i Gisela 

Santos. També va 

assistir a l’acte di-

versos regidors 

del consistori, 

una àmplia re-

presentació del 

ventall d’enti-

tats esportives 

del municipi i un 

elevat nombre de 

públic.

Els actes protocol-

laris es van iniciar poc 

abans d’un quart d’onze 

del matí amb la tradicional ta-

llada de cinta i el descobriment d’una 

placa commemorativa. Tot seguit, la comitiva 

va fer un breu recorregut pels diferents es-

pais, començant per la zona del bar des de la 

qual es van desplaçar a la zona de vestidors, 

camp de futbol, pistes de pàdel i de petanca 

S’inaugura la 
remodelació de 

la zona esportiva 
municipal de Corró 

d’Amunt

per acabar a la pista poliesportiva, on es van 

fer els parlaments.

L’alcalde de les Franqueses del Vallès va 

reiterar que la riquesa del municipi és la seva 

diversitat i Corró d’Amunt n’és un bon exem-

ple. Esteve Ribalta va assenyalar que la zona 

esportiva de Corró d’Amunt és un punt de 

trobada que va més enllà de l’àmbit esportiu, 

“és un espai polivalent per a la pràctica espor-

tiva i altres actes i festes que es facin a Corró 

d’Amunt”, va concloure.

Acabat els parlaments es va servir un petit 

aperitiu i els assistents van poder veure un tor-

neig triangular de futbol que va enfrontar els 

equips de l’US Corró d’Amunt, el Ramassà i la 

Peña Los Amigos. Al primer partit es va impo-

sar el Ramassà per 1 gol a 2 al Corró d’Amunt, 

que també va perdre, per 2 a 6 davant Peña 

Los Amigos. Al tercer i definitiu partit Peña Los 

Amigos va guanyar al Ramassà per 2 gols a 0. 

Ordenació de la zona
La remodelació de la zona esportiva de Corró 

d’Amunt ha suposat la instal·lació de gespa 

artificial al camp de futbol, amb mides regla-

mentàries de futbol 11 de 90 per 45 metres, 

el cobriment de la pista poliesportiva, un lo-

cal social/bar, remodelació de les pistes de 

petanca i instal·lació de dues pistes de pàdel.

L’obra ha permès ordenar la zona esporti-

va de Corró d’Amunt renovant, actualitzant i 

ampliant les instal·lacions per al seu ús diari i 

de cap de setmana.

A banda d’urbanitzar la vorera de llinda 

amb la carretera de Cànoves, s’ha construït 

un nou edifici social que incorpora tots els 

serveis relacionats amb la zona esportiva. 

Així a la planta semisoterrada s’han situat els 

serveis pròpiament dits, els vestidors, magat-

zems i serveis sanitaris, mentre que a la plan-

ta baixa s’ha situat el servei de bar, amb sala 

social i local per a entitats i reunions.

Al mateix nivell del bar hi ha la pista po-

liesportiva coberta, que permet la pràctica 

de qualsevol esport de sala que a mes tindrà 

funcions per acollir activitats a l’aire lliure de 

tipus lúdic i artístic. Aquesta instal·lació desta-

ca per l’espectacularitat de les bigues de fus-

ta que aguanten els sostre, similars a la pista 

coberta de la zona esportiva de Corró d’Avall. 

Les altres dotacions de la zona esportiva de 

Corró d’Amunt són les pistes de petanca, n’hi 

ha un total de 8 i les 2 pistes de pàdel que 

des que va obrir tenen una ocupació molt 

elevada.
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La remodelació 
del camp de futbol 

compleix els terminis,
Llerona ja té camp 

de gespa

El dilluns, 12 d’octubre, es va inaugurar la re-

modelació del camp de futbol de Llerona, 

les obres del qual van començar al mes 

de juny i van finalitzar a finals d’agost, 

complint els terminis previstos en tot 

moment. 

Els actes van comptar amb la 

presència de l’alcalde de les Fran-

queses del Vallès, Esteve Ribalta, el 

regidor d’Esports i Serveis Munici-

pals, Josep Badia, el regidor de Políti-

ca Territorial i Obra Pública, Joan Antoni 

Marin, el president del CE Llerona, Jaume 

Viñas, mossèn Joan Vallicrosa, rector de la 

parròquia de Llerona, el senyor José Maria 

Rovira de Villar, copropietari juntament 

amb la parròquia dels terrenys on es 

troba situat el camp, i Àngel Galiana, 

representant de la Federació Catalana 

de Futbol entre d’altres persones. Cal 

destacar que l’assistència de públic 

va ser molt elevada, ja que el club 

va aprofitar la inauguració per pre-

sentar els equips.

La jornada es va iniciar a les 9 

del matí amb un partit de futbol que 

enfrontarà l’AE Ramassà i el CF Sant 

Agnès. En acabar l’enfrontament, 

amb un empat a 2 gols i victòria al pe-

nals pel conjunt visitant, es van lliurar 

els primers record commemoratius.

A continuació el Club Esportiu Llerona 

va presentar els 13 equips que ha format per 

a la temporada 2009/2010, des de l’escola a 

l’Amateur A. Enguany es compta amb 4 con-

junts més que la passada campanya.

Un 

cop van 

sortir tots els 

jugadors i els conjunts van formar al camp 

davant la tribuna plena d’espectadors es van 

fer els parlaments inaugurals.

El president del CE Llerona Jaume Viñas, 

va qualificar la jornada com a un gran dia 

que passarà a la història del club i del poble, 

perquè “ho esperàvem des de fa anys”. Viñas 

va indicar que amb aquesta remodelació el 

club estarà on li pertoca socialment i esporti-

vament i va agrair de manera especial l’esforç 

del regidor d’Esports “que no ha escatimat ni 

un minut del seu temps en aquest projecte”.

Mossèn Vallicrosa també va fer una agraï-

ment a l’alcalde, regidors i a les persones que 

han intervingut en la realització del projecte 

que ha de servir, va dir, com a “lloc de felici-

tat i de convivència”. El rector de la parròquia 

de Llerona va fer aquesta recomanació pels 

méss joves, “que tingueu ganes de guanyar i 

que sapigueu perdre”.
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Benedicció del camp
Abans de continuar amb els parlaments, 

mossèn Vallicrosa, amb el regidor d’Esports al 

seu costat, va fer la benedicció de les perso-

nes i del nou camp de gespa de Llerona des 

de la zona central de l’equipament.

El regidor d’Esports i l’alcalde de les Fran-

queses van tancar els parlaments inaugurals. 

Josep Badia va reiterar que es tractava d’un 

dia històric per a Llerona, pel qual ha treba-

llat l’Ajuntament. El regidor va destacar que 

aquesta instal·lació “és una de les millors de la 

comarca” amb particularitats que la fan única 

com el seu sistema de rec.

Josep Badia va finalitzar la seva intervenció 

demanant que es continuï treballant pel 

Llerona i que es cuidi i respecti l’equipa-

ment.

Compliment dels 
compromisos i terminis
L’alcalde Esteve Ribalta va iniciar la seva inter-

venció assenyalant que des de l’Ajuntment 

era una prioritat la remodelació del camp de 

futbol de Llerona, un compromís que s’havia 

de fer perquè Llerona s’ho mereixia, va dir. 

Ribalta es va referir als qui havien qüesti-

onat la realització del projecte. “Als profetes 

del fracàs que van dir primer que no es faria 

aquesta remodelació i després que no estaria 

a temps i que sembla que no estimin Llero-

na els responem amb fets, amb actuacions i 

projectes. L’Ajuntament creu en Llerona i en 

la gent de Llerona”. 

L’alcalde també va fer un reconeixement pú-

blic a la feina realitzada pel regidor Josep Badia 

i va fer un agraïment al CE Llerona, a mossèn 

Vallicrosa i al senyor José Maria Rovira de Villar.

Acabats els parlaments el CE Llerona, que 

prèviament havia rebut una placa comme-

morativa per part del representant de la Fe-

deració Catalana de Futbol, també va lliurar 

una placa de record a Josep Badia. Tot seguit 

es va fer el descobriment de la placa inaugu-

ral que s’ha col·locat a la instal·lació. 

Un partit de futbol entre el CE Llerona i 

l’Esport Club Granollers, que va finalitzar amb 

victòria dels lleronins per 3 gols a 2 i una boti-

farrada a les instal·lacions del Consell del Po-

ble de Llerona a la qual van assistir 350 per-

sones van posar la cloenda a l’exitosa jornada 

d’inauguració del camp de gespa de Llerona.

Projecte del FEIL
Recordem que la remodelació del camp de 

futbol de Llerona és el primer dels cinc pro-

jectes dels Fons Estatals d’Inversió Local que 

s’executen actualment a les Franqueses del 

Vallès que ha estat acabat. 

La remodelació ha suposat dotar a la instal-

lació d’una solució de paviment de gespa 

sintètica d’alta qualitat de darrera generació. 

L’actuació ha inclòs un arranjament dels ac-

cessos perimetrals al camp de futbol i també 

les instal·lacions de sanejament i reg necessà-

ries per al correcte funcionament i manteni-

ment de la nova superfície.

També s’ha aprofitat l’actuació per a la mi-

llora de diversos aspectes del recinte, com ara 

noves porteries per a futbol 11 noves, porteries 

abatibles de futbol 7, banquetes, banderoles de 

córner, xarxes de protecció en els fons de porte-

ries i laterals del camp i marcador electrònic.

La millora del camp de futbol de Llerona, 

ha suposat un import de 484.933,22 euros i 

ha anat a càrrec de l’empresa Bigues Grup. 
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sEtEMBrE 2008
Campionat d’Espanya de Marató BTT 

El campionat d’Espanya de Marató de BTT que es va dispu-

tar el diumenge 14 de setembre a Corró d’Amunt organitzat 

pel Club Ciciclista Corró d’Amunt i Ocisport, amb el suport 

de la Federació Catalana de Ciclisme i el Patronat Municipal 

d’Esports va ser tot un èxit tant de participació com d’orga-

nització. Coincidint amb el campionat, també es va fer la VI 

pedalada popular Els Perduts. En total van ser 410 els ciclistes 

participants a la matinal que havien de fer dues voltes a un 

circuit de 35 km si participaven al campionat d’Espanya de 

Marató de BTT o una volta si feien la pedalada. La prova de 

Lliçà d’Amunt també era puntuable per a la Copa Catalana. 

Sergio Mantecón de l’equip Cemelorca Seguros 10 de Múrcia 

i Anna Villar, de l’equip Massi de Granollers, van ser els campi-

ons absoluts i, per tant, nous campions d’Espanya de la mo-

dalitat de Marató de BTT. El segon lloc en categoria masculina 

va ser per a Marc Trayter i el tercer per a Alejandro Díaz de la 

Peña mentre que en categoria femenina va quedar sotscam-

piona Sanda Santanyes i Cristina Mascarreras va ser tercera. 

Pel que fa a la Copa Catalana, el campió va ser Joan Llordella. 

En categoria femenina es va imposar Nues Parcerisas, tots dos 

corredors són de l’equip Ambilist.

ACTIvITATS 
pUNTUALS

TeMpOrAdA 
2008

Els participants van ser obsequiats amb una samarreta com-

memorativa i material ciclístic, a més de poder gaudir d’una 

botifarrada tan bon punt finalitzaven la cursa o la pedalada. 

El lliurament de premis del campionat d’Espanya de Marató 

de BTT va anar a càrrec del regidor d’Esports de les Franque-

ses, Josep Badia, el president del Consell del Poble de Corró 

d’Amunt, Martí Rosàs, la presidenta de la Federació Catalana 

de Ciclisme, Carme Mas, el president de l’empresa Massi, Jau-

me Masferrer i el president del Club Ciclista Corró d’Amunt, 

Josep Mauri, entre d’altres personalitats.

29è Torneig de Futbol les Franqueses 
Trofeu Electrocamps
El dissabte 6 de setembre i el 

diumenge 7 es va celebrar el 

Torneig de Futbol de les 

Franqueses 28è Trofeu 

Electrocamps, un dels 

més antics de tots els 

que es fan a la comar-

ca, organitzat pel CF les 

Franqueses amb el su-

port del Patronat Munici-

pal d’Esports. En la primera 

jornada el CE Lliçà d’Amunt 

es va imposar a l’UE Gramenet B 

per 2 gols a 0, mentre que el Mollet CF 

va derrotar al CF les Franqueses per 1 gol a 2. En el partit pel 

tercer i quart lloc el CF les Franqueses es va imposar per 1 

gol a 0 a la Gramenet B. La final del 29è Torneig de Futbol les 

Franqueses Trofeu Electrocamps va ser per al Lliçà d’Amunt, 

que va guanyar per 2 gols a 1 al Mollet. El lliurament de premis 

d’aquesta nova edició del torneig va anar a càrrec de l’alcalde 

Esteve Ribalta, el regidor d’Esports, Josep Badia, el president 

del CF les Franqueses, Enric Birosta, i per part d’Electrocamps, 

el sr David Camps i el sr. Marcel Camps.



27www.lesfranqueses.cat/esports ACTIVITATS PUNTUALS

VII Trofeu Sergi Barjuan 
El FC Barcelona Atlètic, que entrena Luis Enrique, va ser el gua-

nyador del VII Trofeu Sergi Barjuan que es va disputar el dijous 

11 de setembre al camp de futbol municipal de Corró d’Avall. 

El torneig, que es juga en la modalitat de triangular, va comp-

tar també amb la presència de l’UE Sant Andreu i del CF les 

Franqueses, representant local que va imposar-se al CF Bella-

vista Milán i CE Llerona en el preliminar disputat una setmana 

abans. Abans de l’inici dels partits Sergi Barjuan es va adreçar 

als espectadors, més de 500 que omplien les grades i laterals 

del camp, agraint la seva assistència, les facilitats donades pels 

equips i el consistori, desitjant la continuïtat del trofeu. L’alcal-

de Esteve Ribalta, per la seva banda, va manifestar que és una 

sort comptar a les Franqueses amb una personalitat com Ser-

gi Barjuan i “encara és més sort que s’estimin el seu poble, tant 

ell com la seva família, i s’impliquin en projectes com aquest”. 

El FC Barcelona Atlètic i l’UE Sant Andreu van ser obsequiats 

amb una reproducció de la façana de l’Ajuntament per part 

del regidor d’Esports, Josep Badia, i de l’alcalde. El FC Barcelo-

na va correspondre lliurant una placa a l’Ajuntament i una altra 

a Sergi Barjuan, que va fer la sacada d’honor.

octUBrE 2008
Donació de la recaptació del VII Trofeu Sergi Barjuan 

El dimecres, 15 d’octubre es va fer l’acte de lliurament de la 

recaptació del VII Torneig de futbol Sergi Barjuan a la Fundació 

per a la Gent Gran de les Franqueses. L’aportació que s’ha fet 

és de prop de 3.000 euros, procedents de la recaptació de les 

entrades dels torneig preliminar i el torneig jugat l’Onze de 

Setembre, i del valor del material cedit per diverses empre-

ses col·laboradores. L’acte, que es va fer a la sala de Plens de 

l’Ajuntament, va comptar amb la presència de l’alcalde de les 

Franqueses, Esteve Ribalta, el regidor d’Esports, Josep Badia, 

l’exfutbolista franquesí, Sergi Barjuan, que va estar acompa-

nyat del seu fill i també del seu pare, així com el president del 

Patronat de la Fundació per a la Gent Gran de les Franqueses 

del Vallès i alguns regidors de l’equip de govern. Sergi Barjuan 

va lliurar un taló per import de 2.910 euros a Manel Pascu-

al, que va agrair tant al futbolista com a les entitats que han 

col·laborat i a l’Ajuntament l’aportació uns diners “que aniran 

molt bé”. L’alcalde Esteve Ribalta va reiterar el privilegi que 

suposa per a les Franqueses del Vallès comptar amb un veí 

tan il·lustre com Sergi Barjuan i que ell mateix i la seva família 

tinguin aquesta implicació amb el municipi. L’exfutbolista es 

va mostrar satisfet per les facilitats donades pel consistori per 

a tornar a fer el Torneig, que en properes edicions seguirà en 

la línia iniciada enguany de col·laboració amb entitats de les 

Franqueses del Vallès.

Xerrada sobre Dones i Esport
El 9 d’octubre es va celebrar la xerrada Dones i Esport, or-

ganitzada pel Patronat Municipal d’Esports i la Regidoria de 

Polítiques Socials, Igualtat, Sanitat i Joventut, que va acollir a 

una trentena de persones a la sala d’actes del Centre Cultural 

de Can Ganduxer. A l’acte van assistir com a ponents Ma José 

Bilbao, del Gabinet de Gènere del Consell Català de l’Esport, 

Sandra Santanyes, campiona d’Espanya de BTT, Imma Martos, 

àrbitre de la Lliga EBA, i Carme Mas, presidenta de la Federació 

Catalana de Ciclisme. Els temes tractats van girar a l’entorn de 

les desigualtats entre dones i homes existents al món de l’es-

port, l’evolució de la participació de la dona en determinats 

esports on tradicionalment la participació ha estat majorità-

riament masculina, les accions que les administracions públi-

ques i les entitats esportives poden dur a terme per promoure 

l’esport femení i la participació de les dones en l’esport; en 

definitiva, com fomentar la igualtat de gènere a l’esport. Tam-

bé es va parlar de bones pràctiques que es poden dur a ter-

me i que tenen efectes positius, tant en les dones com en els 

homes, per a fer front a les desigualtats de gènere existents al 

món de l’esport. Va acabar la intervenció parlant de la impor-

tància que té que els poders públics utilitzin un llenguatge no 

sexista, ja que d’aquesta manera s’inclou a tota la ciutadania i 

les dones no es senten excloses. Això també potencia la parti-

cipació de les dones en aquest cas, en l’esport. 

Per finalitzar, Carme Mas es va referir al fet de ser la prime-

ra dona a l’estat espanyol presidenta d’una federació ciclista i 

de les resistències que ha trobat. Així mateix va parlar de les 

discriminacions per raó de gènere que es donen al ciclisme, 

dels obstacles amb que es troben les dones, i de les bones 

pràctiques que s’han començat a fer com, per exemple, que 

per guanyar un mateix campionat les dones cobrin la mateixa 

quantitat de diners que els homes, ja que fins ara això no era 

així.
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NoVEMBrE 2008
Passejada contra la violència de gènere 
El dissabte, 29 de novembre, 156 persones van participar en la 

I Caminada popular Fem un pas contra la violència de gènere, 

organitzada per la Regidoria de Polítiques Socials, Igualtat, Sa-

nitat i Joventut i el Patronat Municipal d’Esports. La sortida es 

va fer a les 8.30 h de la Zona Esportiva Municipal després de fer 

la lectura del manifest “La violència masclista: un problema de 

totes i tots”. Tot i que la pluja va agafar per sorpresa els i les par-

ticipants a mig camí, no els va impedir assolir el recorregut de 

8 km per expressar el seu rebuig a la violència envers les dones. 

Uns 14 voluntaris i voluntàries van fer possible que, al finalitzar, 

totes i tots poguessin gaudir d’un esmorzar gratuït. Cada perso-

na participant va ser obsequiada amb una bossa commemora-

tiva. Aquesta activitat tancava els actes que durant tot el mes de 

novembre es va organitzar en contra de la violència de gènere, 

i volia simbolitzar la lluita del nostre municipi, de totes i de tots, 

per la defensa dels drets i les llibertats de les dones.

XIII Nit de l’Esport de les Franqueses del Vallès
El dissabte, 22 de novembre, es va fer al pavelló poliesportiu 

municipal de Corró d’Avall la XIII Nit de l’Esport de les Franque-

ses del Vallès, organitzada pel Patronat Municipal d’Esports, 

amb l’assistència de 315 persones i destacades novetats. 

Així, la gala va tenir lloc a l’equipament esportiu franquesí en 

comptes de fer-se, com en anys anteriors, en un hotel de Gra-

nollers. La Festa, presentada pel periodista de TV3 Xavi Coral, 

es va iniciar amb el lliurament dels diplomes a tots els nomi-

nats i nominades, 51 esportistes de les categories Promoció 

Masculí i Femení (nascuts l’any 1995-96-97-98- i 99), categoria 

Formació Masculí i Femení (nascuts l’any 1994-93-92-91-90), 

categoria Amateur Masculí i Femení (nascuts el 1989 i anys 

anteriors) i categoria Millor Entrenador/a. El regidor d’Esports 

i Serveis Municipals, Josep Badia, en la seva salutació als assis-

tents, va fer esment dels canvi d’escenari i de data de la cele-

bració de la Festa, i un reconeixement als tècnics i treballadors 

del Patronat Municipal d’Esports així com als Voluntaris que 

col·laboren en els esdeveniments esportius que s’organitzen 

al municipi. Josep Badia també tenir paraules de d’ànims i 

reconeixements als presidents, directius i entrenadors de la 

quarantena d’entitats esportives que hi ha al municipi pel seu 

esforç al llarg de la setmana i dels caps de setmana i va fina-

litzar la serva intervenció demanant un aplaudiment per a les 

parelles d’aquestes persones que hi dediquen tant temps en 

detriment de la seva família.

Teatre de Guerrilla
La XIII Nit de l’Esport de les Franqueses del Vallès va seguir amb 

l’humor del Teatre de Guerrilla. El seu enginy, amb al·lusions a 

les característiques del municipi, format per cinc pobles, o la 

particularitat que el camp de futbol de Llerona estigui en ter-

renys de la parròquia, va fer passar una estona molt divertida 

als assistents. Després de la divertida actuació es va iniciar el 

lliurament de guardons. Els primers que es van atorgar van els 

de les gestes esportives als equips que havien aconseguit al-

guna fita important durant la temporada 2007/2008 i els dels 

mèrits personals.

Premis a les gestes esportives:
Als equips amateur, femení, juvenil masculí A, cadet mascu-

lí A i aleví infantil femení del CF Bellavista Milán per l’ascens 

de categories a Primera Divisió. A l’equip sènior masculí del 

Club Bàsquet les Franqueses per l’ascens a Tercera Catalana.A 

l’equip cadet masculí d’handbol del Patronat Municipal d’Es-

ports per haver assolit el sots-campionat de la Copa Federació 

Masculina.Al club Sweetrade Bowling Club per l’ascens a Pri-

mera Divisió Nacional A Sergio Viñuelas i Ramon Muñoz, del 

Club Esportiu Obamishin per haver-se proclamats campions 

de Catalunya i sotscampions d’Espanya en la modalitat Duo 

Kata de Ju-Jitsu.

Premis als mèrits personals:
Josep Mauri Pey, del Club Ciclista Corró d’Amunt, per la seva 

tasca i dedicació en el foment de la BTT a les Franqueses. 

Xavier Serra Cullell, del Club de Futbol les Franqueses, per la 

seva tasca i dedicació en el foment del futbol a les Franque-

ses. Montse Martin i Agustí Núñez, del Club Esportiu Karate 

Nokachi per la seva tasca participativa en esdeveniments del 

municipi i en el foment del karate a les Franqueses. Club Pe-

tanca Bellavista pel seu esforç i constància i evolució del club 

i per l’organització del campionat d’Espanya juvenil de la tem-

porada 2007/2008.

Millors esportistes
Un cop lliurats els premis de reconeixement es van desvetllar 

els de millors esportistes en les diferents categories, comen-

çant per la de Millor Entrenador/a. Els finalistes eren Montse 

Marín i Agustí Núñez, del Club Esportiu Nokachi, Toni Torres, 

del Patronat ME, secció handbol i Guillermo Carmona, del CF 

Bellavista Milán. El guardó, lliurat pel pare del futbolista Segi 

Barjuan, el Sr. Joan Barjuan, va ser per a tots els finalistes, que 

havien empatat en les votacions.

En categoria Promoció Femení els finalistes eren Elena 

de Sande, del Club Esportiu Karate Nokachi, Marta Aymerich, 

del PME, secció bàsquet, i Tania Hernández, del Club Natació 

Granollers. El premi va ser per a Tania Hernández.

En categoria Promoció Masculí els finalistes eren Ángel 

Díaz del Club Esportiu Karate Nokachi, Marc Frutos, del Club 
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Atletisme Canovelles i Pol Torres, del PME, secció handbol. El 

premi va ser per a Marc Frutos. Els guardons vans ser lliurats 

per Teresa Buigues, regidora de Cultura i Pagesia.

En categoria Formació Femení els finalistes eren Paula 

Resian, del Club Esportiu Okamishin, Miriam González, del 

Club Balonmano la Roca i Cristina Ibáñez, del Club Natació 

Granoller. El premi va ser per a Paula Resina.

En categoria Formació Masculí els finalistes eren Josep 

Baró, del Club de Tennnis els Gorchs, Eriz Azor, del Club Espor-

tiu Karate Nokachi, Jordi Ganduxé, de l’Esport Club Granollers i 

Xavier Sayol, del CF Bellavista Milán. El premi va ser per a Josep 

Baró. Va fer el lliurament d’aquests guardons l’alcalde Esteve 

Ribalta.

En categoria Amateur Femení els finalistes eren Gisela Coma, 

del Club de Bàsquet les Franqueses, Jéssica González, del Club 

Esportiu Okamishin, i Núria Marín, del Club Esportiu Karate 

Nokachi. El premi 

va ser per a Jéssica 

González.

En categoria Ama-

teur Masculí els fi-

nalistes eren Raül Gál-

vez, del Club Sweetrade 

Bowling, Santi Olivé, del 

Club Tir amb Arc les Franqueses 

i Alfonso Guillén, del CA Canovelles. 

El premi va ser per a Santí Olivé. El lliurament 

dels premis els va fer el regidor d’Esports Josep Badia.

La foto dels guanyadors amateurs, primer i de tots els pre-

miats conjuntament amb les autoritats municipals va posar el 

punt i final a la reeixida XIII Nit de l’Esport de les Franqueses 

del Vallès.

1a Cursa d’Atletisme de les Franqueses 
Abdeslam El Ouahabi i Anna Belen Garcia van guanyar la pri-

mera Cursa Les Franqueses organitzada pel Club d’atletisme 

A4 el Km que es va fer el diumenge 2 de novembre. Les males 

condicions climatològiques que van fer aquell dia a tot Cata-

lunya va restar participants a la prova, que tot i així, va reunir 

més de 220 atletes.

La cursa Les Franqueses del Vallès 2008, que comptava 

amb el de l’Ajuntament i el Patronat Municipal d’Esports tenia 

un recorregut amb una única volta a un circuit de 15 kms i 

mig que passava per diferents ubicacions del municipi, entre 

elles, Mil Pins, Marata i Llerona, amb un 90% del recorregut per 

camins de terra i un 10 % per asfalt.

El punt de trobada fou la pista exterior coberta de la zona 

esportiva municipal de Corró d’Avall on els membres de 

la organització tenien muntada tota la logística de 

prova: des de la parada dels esmorzars a una con-

signa de bosses passant per les inscripcions, a 

10 euros els grans i gratuïtes, els petits.

Tots els participants van rebre un obsequi 

amb material esportiu i un entrepà, després 

de la qual cosa va començar el lliurament 

de premis que va comptar amb la presència 

del regidor d’Esports de l’Ajuntament de les 

Franqueses Josep Badia.

dEsEMBrE 08
Esquiada de Nadal 2008

Enguany la sortida d’esquí que organitza cada any 

el Patronat Municipal d’Esports es va fer del 27 al 29 de 

desembre i va comptar amb la participació de 22 persones. 

Les pistes d’esquí de la Masella, amb més neu que mai, va 

ser el lloc triat perquè els participants en la sortida poguessin 

gaudir i practicar l’esport de la nau. A l’activitat estava inclosa 

1 hora de monitor per a aprendre o perfeccionar les habilitats 

damunt la neu amb esquis o snow-board.
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L’esquiada va ser un èxit complert tant per les bones condi-

cions climatològiques, l’excel·lent estat i quantitat de neu de 

les pistes com per l’hotel on es van allotjar, a Bellver de Cer-

danya.

La valoració final de la sortida va ser molt positiva i molts 

dels seus participants ja esperen la propera edició.

Esmorzar de Nadal del Grup de la Gent Gran
La setmana abans de Nadal es va fer el tradicional esmorzar 

de Nadal organitzat pel Patronat Municipal d’Esports amb les 

persones que participen al Grup d’Activitats de la Gent Gran. 

Un acte senzill per a cloure l’any que es va fer al pavelló mu-

nicipal d’esports de Corró d’Avall i que va reunir més de 50 

participants.

Es va servir un pa amb tomàquet i embotits per a tots els 

assistents que durant l’any prenen part el cicle de caminades 

A Cent cap als Cent o en activitats de manteniment o gimnàs-

tica adequades a la seva edat.

Acabat l’esmorzar, l’alcalde de les Fran-

queses del Vallès, Esteve Ribalta i 

el regidor d’Esports i Serveis 

Municipals, Josep Badia, 

van lliurar als pre-

sents una samar-

reta al·legòrica 

a les activitats 

del Grup de la 

Gent Gran.

III Premi Trineu 
amb gossos de 
les Franqueses
Organitzat per l’equip 

de gossos de trineu 

Sativamush i per 

l’Associació Espa-

nyola de Mushers, 

en col·laboració amb 

el Patronat Municipal 

d’Esports de les Franque-

ses del Vallès, el dissabte i el 

diumenge 13 i 14 de desembre 

es va disputar a la Finca Can Sala de 

Corró d’Amunt la tercera edició del Premi Les Franqueses de 

Trineu amb gossos.

En aquesta edició la participació va ser discreta a causa, 

segons la organització, de la neu que havia caigut enguany 

i que va fer que molts participants habituals de la prova op-

tessin per la neu i també perquè l’edició 2008 no va puntuar 

per cap de les proves del calendari català de l’especi-

alitat.

El circuit dissenyat per a la cursa tenia un 

recorregut de 9 quilòmetres, força ràpid, que 

agradar força als participants.

Carles Tobella amb un tir de 8 gossos, 

Oscar Lapeña amb un de quatre, Sergi 

Puig en bicis, Santiago Cristòbal en Cani-

cros masculí i Laia Radua en femení, van 

ser els primers classificats de les diferents 

curses que es van fer. Els trofeus als gua-

nyadors va lliurar-los Josep Badia, regidor 

d’Esports de l’Ajuntament de les Franque-

ses del Vallès.

 

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

C/ Pompeu Fabra, 15
Tel./Fax 93 870 55 28
08400 GRANOLLERS
Mòbil 629 57 50 60

C/ Gravina, 44
Tel./Fax 93 799 48 52

08302 MATARÓ
Mòbil 654 333 901

METALLS
SIMBÒLICS I
ESPORTIUS
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El dissabte 17 de gener va tenir lloc al parc de Mil Pins de 

Corró d’Avall el XVII Cros Escolar i XIV Cros Popular de les Fran-

queses del Vallès, organitzat pel Patronat Municipal d’Esports 

amb la col·laboració del Consell Esportiu del Vallès Oriental. 

En aquesta edició es van inscriure 521 corredors i corredo-

res des de la categoria popular que engloba les edats més 

adultes fins a la categoria mini on hi havia participants dels 

anys 2003-04-05. En primer lloc es va disputar el Cros Popular, 

amb un recorregut de 4.500 metres i i després va tenir lloc 

el Cros Escolar, amb les categories següents: cadet, infantil, 

aleví, benjamí, prebenjamí i mini, que era una novetat d’en-

gany, tant masculí com femení. El lliurament de premis, a 

l’igual que l’any passat, es va dividir en dues parts, una 

a les 11 h per a les primeres categories (Cros Popular, 

cadet i infantil), i una altra a les 13 h, per a la resta de 

categories. Els trofeus van ser lliurats per Josep Badia, 

regidor d’Esports de l’Ajuntament de les Franqueses 

del Vallès, Santi Gené i M. Antònia Jorba membres 

del Consell Esportiu del Vallès Oriental, Antonio 

Membrive president del Club Atletisme A4 el km i 

Rafel Rosario president de l’AEH Les 

Franqueses, entitat que durant 

el matí va portar l’organitza-

ció del bar.

Els guanyadors en les 

diferents categories van 

ser els següents:

Cros Popular mascuí:

1. Abdelslam El Ovahabi 

del CA Canovelles.

2. Carlos Díaz Sanchez del 

CA Canovelles

3. Jorge Riego García del CA 

Canovelles.

 Cros Popular femení :

1. Anita Pineda Sampson del CA Canovelles.

2. Mari Martinez Garcia del CA Canovelles.

3. Maria Teresa Ollé Bufí com a independent

Cadet masculí:

1. Mustafa El Manaoir del CA Canovelles.

2. Artur Bossy de l’Escola St. Lluís de la Garriga

3. Omar Essaimony de l’IES Vilaromana

4. Mousa Ajban del CA Canovelles.

Cadet femení:

1. Rocio Guerrero Herrera del CA Parets

2. Marina Ratera Cortes del CA Granollers

3. Mireia Carles Morales de l’IES Lauro

4. Ana Cebrian Pedragosa del CA Granollers

Infantil masculí:

1. Pol Rovira CA Granonllers

2. Raul Monje CA Granollers

3. Ivan Estrada CA Montornés

4. Cristian Barcia CA Montornés 

Infantil femení:

1. Anna Surroca CA Granollers

2. Laura Merino Saez CA Granollers

3. Maria Gil Ocaña CA Granollers

4. Rita Capella Mestres IES Blancafort

Aleví masculí:

1. Gabriel Bossy EE La Garriga

2. Mouhad El Mektiri CA Canovelles

3. Eduardo Ruiz CA Canovelles

4. Adrià Diaz CA Mollet

gENEr
XVII Cros Escolar i el XIV Cros Popular
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Aleví femení:

1. Ingrid Andrés CA Parets

2. Ester Juarez CA Granollers

3. Sofia Pineda CA Canovelles

4. Claudia de la Torre CA Granollers

Benjamí masculí:

1. Marc Frutos CA Canovelles

2. Ivan Romero CA Granollers

3. Pau Cassà Joan Sanpera i Torras

4. Didac Jimenez AT St. Celoni

Benjamí femení:

1.Fanta Cisse de Palautordera

2.Irene Martínez CA Mollet

3.Belen Garcia CAGranollers

4.Laura Benitez Merlos CA Granollers

Prebenjamí masculí:

1.Iñaki Moret CA Montornés

2.Jordi Obach AT St. Celoni

3.Bernat Corralero Joan Sanpera i Torras

4.Guillem Boluda EE La Garriga

Prebenjamí femení:

1.Berta Vives CA Montornés

2.Aida Camacho CA Canovelles

3.Inas Kaktih EE La Garriga

4.Maria Lora del CEIP Guerau de Liost

Mini masculí:

1.Raúl Pérez Duran CA Montornés

2.Pau Bagés Oliva CEIP Bellavista Joan Camps

3.Gerard Domingo Calzada CEIP Joan Sanpera i Torras

4.Alex Canovas Fernandez de l’Escola Cervetó

Mini femení:

1.Marta Rueda CEIP Guerau de Liost

2.Queralt Armengol CEIP Guerau de Liost

3.Helena Schafschetz CEIP Guerau de Liost

4.Meritxell Terradellas CA Granollers

La Mitja Marató bateja 
el K3 amb el nom de 

Josep Palomino 
El 12 de gener es va fer el 

bateig del km 3 de la Mit-

ja Marató Granollers-les 

Franqueses-la Garriga amb 

el nom de Josep Palomino 

i Aguilera, exregidor dels 

ajuntaments de les Franque-

ses del Vallès i de Granollers i 

i un dels fundadors de la Mitja 

que va morir el febrer de 2005. El 

km 3 del recorregut es troba situat a la 

carretera de Ribes entre la plaça de l’Escor-

xador i la plaça de l’Estiu. L’acte va comptar amb la presència 

dels alcaldes de les Franqueses i de Granollers, Esteve Ribalta i 

Josep Mayoral i de diversos regidors d’ambdós municipis, així 

com la vídua de Josep Palomino, Dori Pérez, alguns familiars 

i representants de l’Associació Esportiva la Mitja, amb el seu 

president, Toni Cornellas. 

En una breu intervenció Cornellas va destacar que per a 

l’organització de la Mitja “era un deure moral amb Josep Palo-

minio, per les seves aportacions a la cursa i al municipi, batejar 

l’entrada de la Mitja a les Franqueses del Vallès amb el seu 

nom”, tot i assegurar que ell ho hauria refusat. Tant l’alcalde 

de les Franqueses com el del Granollers van posar de relleu 

els valors que Josep Palomino representava, “de persona que 

fa possible les coses”. La vídua de Josep Palomino, Dori Pérez, 

va agrair, molt emocionada, el reconeixement. Acabades les 

intervencions els alcaldes de les Franqueses del Vallès i la ví-

dua de Josep Palomino van col·locar al terra la placa amb el 

nom de l’exregidor feta pel ceramista granollerí Toni Cumella. 

En passades edicions, els promotors de la Mitja Marató van 

batejar el km 1 de la cursa amb el nom de Josep Pruna i el km 

2 amb el nom de Josep Saperas. 

FEBrEr 2009
23a Mitja Marató Granollers-
Les Franqueses-La Garriga
Més de 5000 corredors van travessar 

les Franqueses ahir diumenge, 1 de 

febrer, en la 23a edició de la Mitja 

Marató Granollers-Les Franque-

ses-La Garriga, que va tornar a 

ser un èxit de participació tot 

i que el temps no va acom-

panyar. Els dos favorits de la 

prova en van imposar tant en 

categoria masculina com feme-

nina. Així, Saumel Wanjiru, meda-

lla d’or als passats JJOO de Pequing 

va repetir victòria. L’atleta kenyà, que havia 

guanyat l’any passat fent el rècord de la prova, va creuar en 

solitari la línia d’arribada amb un temps de 1h 1’ 13”. En cate-

goria femenina també va repetir triomf en la seva segona par-

ticipació Marta Domínguez. La corredora palentina va fer un 

temps d’1h 10 min i 54 s. El mal temps que va fer durant el cap 
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de setmana va afectar algunes de les activitats tradicionals de 

la Mitja com ara les actuacions musicals. Davant del risc de 

pluja, els combos de l’Aula de Música Moderna de Can Penyes 

de l’Escola Municipal de Música Claudi Arimany de les Fran-

queses del Vallès van suspendre la seva actuació. Com cada 

any s’havia muntat una tarima al pàrquing situat al costat de 

l’Ajuntament per animar el pas dels atletes, però enguany no 

van poder tocar. La Mitja Marató Granollers-Les Franqueses-La 

Garriga va tornar a comptar amb el suport dels voluntaris del 

nostre municipi. Des del Patronat Municipal d’Esports es va 

coordinar una trentena de voluntaris que van donar suport de 

controls i avituallaments contribuint d’aquesta forma a l’èxit de 

la prova. L’alcalde de les Franqueses del Vallès, Esteve Ribalta 

i el regidor d’Esports, Josep Badia van assistir al lliurament de 

premis del diumenge. El dia anterior també van ser presents a 

roda de premsa de Samuel Wanjiru i Marta Domínguez durant 

la qual els atletes van ser obsequiats amb una reproducció de 

la façana del consistori. 

XIII Trobada de Petanca de Corró d’Avall
El Club Petanca Bellavista es va proclamar campió de la en la 

XIII edició de la Trobada de Petanca que organitza el Patronat 

Municipal d’Esports de Les Franqueses del Vallès. El CP Llero-

na, el CP Corró d’Amunt, el Casal d’Avis (Casal d’Avis de Corró 

d’Avall i Llar d’Avis de Bellavista) i CP Bellavista van competir 

el dissabte 21 de febrer en aquesta tretzena edició. Els partits, 

que varen començar a les nou del matí, es van disputar en 

un sistema de lliguetes de tots contra tots i el guanyador de 

més partides va ser el de CP Bellavista, que aquest any era 

l’organitzador de la trobada. A les deu del matí es va realitzar 

l’esmorzar de germanor amb totes les tripletes dels equips 

participants. Un cop acabat l’esmorzar, es van jugar les dues 

partides restants i es va fer el lliurament de trofeus. A la clas-

sificació final el CP Corró d’Amunt, segon classificat , el Casal 

d’avis, tercer classificat, i el CP Llerona, Quart classificat, van 

quedar empatats a partides i en el triple empat es va valorar 

en numero de punts aconseguits.

La cloenda va comptar amb la presència del regidor d’Es-

ports, Josep Badia, i el Director-Gerent del PME, Albert Piñol, 

que van obsequiar a tots els participants amb un clauer amb 

una cinta mètrica molt utilitzada per els jugadors i les jugado-

res de petanca.

MarÇ
Pla d’Activitat Física, Esport i Salut
El mes de març el Servei Català de Salut, la Secretaria General 

de l’Esport i el Patronat Municipal d’Esports van iniciar con-

juntament el Pla d’Activitat Física, Esport i Salut.

Aquest programa pretén oferir una campanya dirigida a 

la població sedentària per tal què s’incorpori a un programa 

d’activitat física amb finalitats saludables. La pràctica regular 

permetrà a les persones que va destinat aquest programa pu-

guin gaudir d’una millor salut física i mental.

El pla consta de tres accions des dels Centres de Salut Pri-

mària i la derivació de les persones sedentàries segons les se-

ves necessitats a una de les tres actuacions del Pla d’Activitat 

Física, Esport i Salut. 

Aquest programa serà gratuït i tindrà una durada de 10 

mesos. Desprès aquestes persones tindran la possibilitat de 

continuar 10 mesos més en el grup de manteniment.

El Servei Català de Salut, la Secretaria General de l’Esport 

i el Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses del Vallès 

s’esperen que el Pla d’Activitat Física, Esport i Salut sigui un 

benefici per la salut de tots i totes les persones que formen 

part del Municipi de les Franqueses del Vallès.

Sortida del grup de gent gran del PME a Barcelona
El dijous 19 de març una quarantena de persones del Grup 

d’Activitat Física per a la Gent Gran van anar a Barcelona. El 

grup va sortir de la zona esportiva de Corró d’Avall a les 2 

quarts de 9 del matí direcció a l’Aquàrium on es va fer una 

visita guiada, al sortir es va fer un passeig pel moll de la fusta. 

Al voltant de les 13.00h es va dinar al restaurant Fresc del Ma-

remàgnum. Per acabar la jornada el grup va poder veure una 

pel·lícula en 3D (Dinosaures Alive) a l’Imax port vell. Tots els 

participants van passar un gran dia a Barcelona i van poder 

gaudir d’aquestes instal·lacions. 

Copa Internacional Catalana BTT Memorial 
Toni Costa de Corró d’Amunt
Jean-Cristophe Peraud (Massi) i Anna Villar (Massi) van ser els 

guanyador absoluts del XIVè Trofeu BTT Copa Catalana In-

ternacional BTT 2009 Gran Premi Massi Memorial Toni Costa 

que es va disputar el cap de setmana del 21 i 22 de març a la 

finca Can Bruguera de Corró d’Amunt. La prova que organit-

za el Club Ciclista Corró d’Amunt amb el suport del Patronat 

Municipal d’Esports va comptar enguany amb la destacada 

presència del ciclista francès, que va aconseguir la medalla de 

ACTIVITATS PUNTUALS



BUTLLETÍ INFORMATIU DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS34 ACTIVITATS PUNTUALS

plata als passats Jocs 

Olímpics de Pequin.

Com és tradi-

cional, dissabte 

es va fer la prova 

cronometrada, 

amb una partici-

pació de més de 

200 ciclistes. En 

categoria masculi-

na es guanyador va 

ser Marc Trayter (Com-

mençal-Northwave), se-

guit d’Israel Núñez (Massi) i del 

francès Marc Colom (Calvisson. En 

fèmines es millor temps va ser per a Anna Villar (Massi) per 

davavant de Sandra Santanyes (Cemelorca Trek) i de Cristina 

Mascarreras (Conor-La Siesta).

Després de la contra rellotge de dissabte, l’endemà es va 

fer la prova rally amb un circuit tècnic i divertit enmig del bosc. 

Aquesta competició porta el nom de memorial Toni Costa en 

record d’un component del Club Ciclista Corró d’Amunt.

En la prova d’èlit femení va repetir triomf Anna Villar que-

dant en segona posició Sandra Santanyes , mentre que el ter-

cer lloc el va aconseguir Cristina Mascarreras .

L’última cursa del matí va ser la categoria èlit masculí on es 

va imposar el gran favorit, el subcampió olímpic Jean-Cristop-

he Peraud (Massi). El segon classificat, Israel Núñez (Massi), no-

més va poder aguantar el ritme del francès una de les quatre 

voltes previstes. Darrera de Núñez es va classificar Marc Trayter 

(Commençal-Northwave).

Tant la protocol·lària tallada de cinta de la sortida com el 

lliurament de premis va comptar amb la presència de l’alcalde 

de les Franqueses, Esteve Ribalta, el regidor d’Esports, Josep 

Badia i el president del Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep 

Mauri. El president del Consell del Poble de Corró d’Amunt, 

Martí Rosàs, també va ser present a la lluïda matinal ciclista.

aBril 2009
Voluntaris al XXè Campionat d’Europa 
d’Atletisme, Barcelona 2010
El dimecres, 1 d’abril, va tenir lloc al complex esportiu mu-

nicipal de Corró d’Avall una jornada informativa per explicar 

i buscar voluntaris pel campionat d’Europa d’Atletisme que 

tindrà lloc a Barcelona l’estiu del 2010. La responsable de cap-

tació de voluntaris va explicar en que consistia ser voluntari i 

algunes tasques importants que cal tenir en compte. La xer-

rada va comptar amb la presència del regidor d’Esports Josep 

Badia, representants de les entitats esportives del municipi i 

molts monitors i monitores de l’escola esportiva del Patronat 

Municipal d’Esports. Des de Patronat Municipal d’Esports en-

coratgen a tots les persones que ho desitgin a participar-hi, ja 

que és una experiència molt gratificant. Per a més informació: 

ww.bcn2010.org o trucar al telèfon 010

les semifinals, però van caure finalment. El mini masculí amb 

el CD Romareda de Saragossa i l’infantil amb el Salvador de 

Saragossa. Tots els participants van gaudir d’un obsequi com-

memoratiu i el dimecres van gaudir d’un dia de diversió total 

a Port Aventura. 

VII Caminada Popular 
de les Franqueses

Presència al Torneig de bàsquet de Cambrils del PME
Els equips mini e infantil masculins van participat durant 

la Setmana Santa en el VI Torneig de Bàsquet de Cambrils. 

L’equip mini masculí va quedar en setè lloc, i el infantil masculí 

va quedar vuitè. El torneig, de cinc dies, va acollir equips de 

tot l’estat espanyol i els franquesins van poder conviure amb 

els seus companys, tot practicant l’esport que més els agra-

da: el bàsquet. Els dos equips van tenir opcions de colar-se a 

Tot i els pronòstics de mal temps que es van fer durant la 

setmana, un miler persones van ser participar a la Caminada 

Popular 2009 organitzada pel Patronat Municipal d’Esports. 

La darrera caminada ja va ser tot un rècord amb 811 partici-

pants, però enguany s’ha superat àmpliament aquesta xifra. 

La caminada va començar a partir de les 8.00h des de la zona 

esportiva municipal de Corró d’Avall direcció a Corró d’Amunt 

on hi havia l’esmorzar (coca i batut de xocolata). Seguidament 

es va anar direcció a Marata, fins a arribar altre cop al punt de 

sortida. En els 18 quilòmetres de recorregut hi havia tres avitu-

allaments, a més de la tradicional botifarrada, que en aquesta 

edició i com a novetat, es va fer a l’arribada, a la pista polies-

portiva de Corró d’Avall. Des del Patronat Municipal d’Esports 

es va fer una valoració molt positiva per la participació i el de-
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senvolupament de la Caminada, tot i l’ensurt del xàfec que va 

caure durant una estona. També es va agrair el suport de tots 

els col·laboradors del PME i del CB Les Franqueses que van aju-

dar que un any més aquesta activitat fos un gran èxit. 

Participació en el Torneig de Saragossa 
de la secció de básquet del PME
Els equips premini mixt, els pre-infantils masculins i femenins 

i els cadets masculins i femenins van particar al mes d’abril 

alTorneig Doctor Azúa que es va jugar a Saragossa. L’expedició 

franquesina es va desplaçar cap a terres manyes a les cinc del 

matí i a les deu matí ja es disputen els primers partits a les 

instal·lacions esportives de la Romareda. Durant dos dies els 

jugador i jugadores de les Franqueses van poder conèixer no-

ves experiències tot practicant l’esport que els agrada. 

Passejada a Mataró
A finals del mes d’abril el grup 

d’Activitat Física per a la Gent 

Gran del Patronat Munici-

pal d’Esports va fer l’últi-

ma passejada del cicle de 

passejades a Mataró.

El grup va sortir de Les 

Franqueses a les 8.30h i en 

arribar van poder gaudir del 

la passejada i del paisatge de 

la veïna comarca del Maresme. 

Va ser una caminada molt agradable i 

tothom s’ho va passar d’allò més bé. Al acabar la passejada 

tots els participants van dinar en el pavelló de Mataró.

Elena de Sande i Rafa Migules, del CK Nokahi, 
seleccionats per Catalunya
Elena de Sande y Rafa Migueles, alumnes del Club Karate NO-

KACHI van estar seleccionats per representar a Catalunya en 

el campionat d´Espanya infantil de karate kata. El campionat 

va tenir lloc a Cáceres els dies 25 i 26 d´abril. Elena 

de Sande y Rafa Migueles va ser seleccionats 

després d´haver quedat campions de Ca-

talunya el passat mes de març. 

Maig 2009
El PME Les Franqueses cam-
pió del I Torneig de Premini 
Bàsquet Canovelles
El divendres 1 de maig i dissabte 

2 de maig es va fer el I Torneig de 

Premini de Basquet Canovelles, amb 

la participació del Canovelles BC, CB 

Castelldefels, CB Lliça de Vall i PME Les 

Franqueses per part Masculina i el Canove-

lles BC, CB Mollet, CB Argentona i CB Parets per 

part Femenina. L’últim partit per part del PME Les 

Franqueses va ser contra un rival desconegut CB Caste-

lldefels. La defensa franquesina va ser espectacular i no 

va deixar en cap moment que el Castelldefels passes 

dels vuit punts de diferència. Així es va arribar al final 

del partit amb un resultat final de ( 52 – 40) per Les 

Franqueses. El PME Les Franqueses es va proclamar 

campió del I Torneig de Premini de Basquet Canovelles, 

gràcies a un bon joc per part dels seus jugadors.

Participació franquesina a la marxa 
cicloturista Terra de Remences 
L’equip Bicicletes Segu de l’Unió Ciclista les Franqueses va par-

ticipar el diumenge 10 de maig en la XII edició de la marxa 

cicloturista terra de remences de 175 km. Els components de 

l’entitat que van prendre part van ser Joan Bosch, Manel Mo-

ron, Amadeo Gordo, Cris Goere, David Alier, Rafa Cerezuela, 

Francesc Català, Sergi Jenoher, Joan Manel Guzmán, Jesús Ló-

pez i Santi Tirado. Cal destacar que el primer classificat absolut 

va ser el ciclista del nostre municipi David Alier amb un temps 

de 4 hores 56 minuts, establint bé el millor 

temps de totes les edicions amb aquest 

recorregut, que te com a principal difi-

cultat l’ascens al coll de Bracons de 7 

km i amb rampes del 15%.

Sortida per assistir a un 
partit d’handbol del FC 
Barcelona
El dissabte 16 de maig Una 

expedició de 30 persones de 

les Franqueses del Vallès va 

desplaçar-se a la capital catalana 

per a veure l’últim partit de lliga 

d’handbol entre el FC Barcelona i el 

Teucro Pontevedra. L’ambient que es va 

viure al Palau Blaugrana va ser espectacu-

lar, amb moltíssima gent a les grades. El conjunt 

d’handbol del FC Barcelona va donar un recital de joc davant 

el Teucro fent jugades de molt mèrit. L’afició blau grana no va 

parar d’animar a l’equip en tot 

moment. Al final el Barça va 

guanyar amb un bon joc 

i oferint espectacle. 

Els petits jugadors 

de les Franqueses 

que van assistir 

al matx van sor-

tir molt contents 

de veure als 

seus ídols a tan a 

prop. A banda de 

l’espectacle amb 

l’entrada es va ob-

sequiar als assistents 

amb una gorra del FC Bar-

celona. 
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El Club Esportiu Nokachi al 
campionat de Catalunya de karate
Una vegada més el Club Esportiu Karate Nokachi de les Fran-

queses del Vallès va fer un bon paper al campionat de Cata-

lunya kyus que va tenir lloc a Montcada i Reixac el dia 16 de 

maig. Els alumnes de Agustí Núñez i Montse Marín van obtenir 

13 copes. L’entitat franquesina va ser el club amb més guar-

dons. El mateix dia, Núria Marín va proclamar-se sotscampi-

ona de kumite en un matx- exhibició a la ciutat de Barcelona 

concretament al barri de Sans. Va fer molt bon paper guanyant 

tots els combats per més de 3 punts i a la final només la van 

puntuar una vegada. Enhorabona a tots

Festa de la Bicicleta amb passejada 
pel Circuit de Catalunya
Diumenge 17 de maig es va celebrar la Festa de la Bicicleta 

en una edició especial en al qual van participar conjuntament 

ciclistes de Granollers, Mollet, Lliçà d’Amunt, la Llagosta, les 

Franqueses del Vallès i Montornès. A les 10 hores es va donar 

la sortida pels integrants de les Franqueses davant el complex 

esportiu zona esportiva de Corró d’Avall amb la presència de 

l’alcalde, Esteve Ribalta, i el regidor d’Esports, Josep Badia. Des 

del nostre municipi van sortir unes 200 persones de totes les 

edats. Aproximadament sobre les 10.30 hores el grup de les 

Franqueses s’unia amb el grup de Granollers per iniciar el re-

corregut en direcció al Circuit de Catalunya. El punt de troba-

da amb la resta d’inscrits a la Festa de la Bicicleta es va fer cap 

a les 11.15 hores. Tots plegats, al voltants de 2000 participants 

es van dirigir al circuit per a circular pel seu interior. Els ciclistes 

van accedir a l’interior del traçat per espai de 45 minuts. Du-

rant aquest temps es va poder fer una, dues o fins a tres voltes 

al traçat del Circuit, de poc més de 4,5 quilòmetres.

Torneig Handbol 4x4 Cadet Masculí
El dissabte 23 de maig es va celebrar a les Franqueses del Vallès 

la primera edició del Torneig 4x4 Handbol Cadet Masculí. En to-

tal 25 jugadors han participat en una matinal plena de partits. 

El torneig comptava amb 

normes específiques per 

tal que el joc fos més 

divertit i vistós. En 

acabar el torneig 

es va donar una 

bossa d’obsequis 

per a cada parti-

cipant. També hi 

havia un apar-

tat individual de 

guardons, que va 

quedar així: el por-

ter menys golejat 

Oscar Hernández, el 

jugador més golejador 

Joan Lax i el premi al Fair 

Play Ivan Herrero. En L’apartat 

col·lectiu la classificació final ha 

estat: en primera posició “Los Kikos”, en 

segona posició van quedar els Cacahuetes, en tercera posició 

los Xino’s Team i finalment “los Vongola” en quarta posició.

Presència del Bàdminton les 
Franqueses a la Garriga i Canovelles
El 23 de maig va tenir lloc el campionat de Catalunya a la Gar-

riga en categoria Infantil amb presència dels components del 

Bàdminton les Franqueses. Les nostres jugdores van obtenir 

uns bons resultats. Marta Guirado va fer un 5è lloc. Laura Parés 

va fer un 6é lloc. Per altra banda la final de consolació va ser 

per a Cristina Pascual. Felicitar a totes les noies pel seu esforç. 

Aquest és el camí a seguir. D’altra banda, el 16 d’abril van tenir 

lloc a Canovelles les finals territorials de Bàdminton en cate-

goria Cadet. Les jugadores del Bàdminton les Franqueses van 

tenir un paper destacat en aquesta competició. En primera 

posició va quedar Alba Estapé. En segona posició Judit Garcia. 

En tercer lloc Gisela Pérez. En quart lloc Belen Sellares. Un total 

de 16 jugadores van participar al campionat. Les 

nostres components es van endur les millors 

classificacions. Felicitar a les jugadores pel 

seus bons resultats i a continuar així.

XIII Trobada Comarcal 
d’Activitat Física per a 
la Gent Gran
El diumenge 24 de maig va tenir 

lloc a les noves instal·lacions de la 

zona esportiva de Corró d’Amunt 

la XIII Trobada Comarcal d’Activitat 

Física per a la Gent Gran. Enguany la 

trobada va comptar amb 230 partici-

pants de diferents poblacions com Rubí, 

Granollers i les Franqueses del Vallès. La 

jornada va començar a partir de les 10 h amb 

les diverses activitats previstes al programa que 

es van realitzar al camp de futbol de gespa de Corró 

d’Amunt. L’espai es va dividir en sis estacions per les quals 

havia d’anar passant cada grup: paracaigudes, danses, pilo-

tes gegants, pilotes normals, aros i bàdminton. A partir de les 

13.30 h va tenir lloc a la pista poliesportiva la tradicional arros-

sada per a tots els participants i col·laboradors de l’activitat.

La jornada va estar marcada pel bon ambient i per la ger-

manor de tots els pobles participants.

Des del Patronat Municipal d’Esports s’agraeix el suport de 

tots els col·laboradors, que activitat darrera activitat fan possi-

ble que tot surti molt i molt bé. 

Cloenda de Cicle de Passejades 
El dijous 28 de maig de 2009 una trentena de participants de 

Les Franqueses van participar en la Cloenda d’activitats dirigi-

des a la Gent Gran que organitza la Diputació i que aquest any 

es va realitzar al Corredor de Llinars del Vallès. En aquest marc 

incomparable de natura els franquesins van gaudir d’una ca-

minada pels boscos tot combinant activitats paral·leles d’es-
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tiraments, balls caribenys i risoteràpia. Un cop acabades les 

activitats del matí van poder gaudir d’un dinar de germanor 

amb els altres pobles. A primera hora de la tarda es va procedir 

a fer els darrers balls i l’entrega de diplomes per tots aquells 

que han participat durant l’any en les diferents caminades que 

s’han organitzat. A l’entrega de diplomes van assistir el regidor 

d’Esports de les Franqueses del Vallès, Josep Badia i el director-

Gerent del Patronat Municipal d’Esports, Albert Piñol.

Sortida al darrer partit 
de l’Espanyol Montjuïc
El diumenge 31 de maig un grup de 85 

persones de les Franqueses del Vallès, 

acompanyades pel regidor d’esports 

Josep Badia, van assistir al partit que 

enfrontava al RCD Espanyol i al CF 

Màlaga. El partit va ser molt entre-

tingut amb un resultat final de 3-0 

a favor de l’Espanyol. Al partit es va 

celebrar que el RCD Espanyol l’any 

vinent continuarà a primera divisió, 

amb un gran ambient a les grades de 

Montjuïc. Els assistents van sortir molt 

contents i van gaudir de la gran afició perica 

que té les Franqueses. Com a curiositat, cal dir que 

aquest partit va ser històric, ja que va ser el darrer que el RCD 

Espanyol juga a Montjuïc. Aquesta temporada juga els partits 

al nou camp de futbol de Cornellà-El Prat

A 4 el km present als 10.000 m de Parets del Vallès 
Al mes de maig es va disputar la cursa 10000 de Parets del 

Valles amb una excel·lent actuació dels components del club 

franquesí A 4 el Km. Toni Flores va aconseguir la 1a posició, 

Jaume Aragones la 3a posició i Eulogio Garcia va fer quart. 

Roda de premsa pel guanyador, trofeu per a cadascun, bossa 

farcida de regals i un entrepà per recuperar forces van com-

pletar un matí rodo pel club d’atletisme a4elkm.

Trobades d’Escoles de Bàsquet de cap de setmana 
Un centenar de nois i noies van participat en la Trobada d’Es-

coles de Bàsquet de cap de setmana que va organitzar al mes 

de maig el Patronat Municipal d’Esports de Les Franqueses 

a les seves instal·lacions. Al llarg del matí, tots els equips van 

jugar cinc partits en un sistema de competició de tots contra 

tots i ho van combinar amb una invasió al bàdminton molt 

divertida amb el coordinador de la secció de bàdminton Paco 

Barranco. L’experiència va ser d’allò més divertida, i tot i 

que no hi havia competició els petits i petites ens 

van demostrar un gran esperita competidor 

i guanyador. Un cop acabats els partits 

es va fer la foto de grup i es va donar 

pas a l’entrega de medalles. A lliura-

ment de medalles van participar el 

regidor d’Esports, Josep Badia, el co-

ordinador de la secció, Jordi Pavón 

i el president del Club de Bàsquet, 

Esteve Moliner. Un cop finalitzat el 

lliurament de medalles, tots els 

participants van ser obsequi-

ats pel Patronat Municipal 

d’Esports de les Franque-

ses amb un esmorzar.

JUNY 2009
XXV Diada del Joc i de l’Esport 
El dissabte 6 de juny va tenir lloc a la zona 

esportiva municipal i al pati del CEIP Gue-

rau de Liost la 25a diada del joc i l’esport. Les 

activitats van començar a partir de les 8 h amb 

una jornada plena de partits d’handbol i bàsquet.  

A mig matí va ser l’hora dels més menuts de la casa el 

grup de psicomotricitat i prebenjamí que van poder gaudir 

de jocs lúdics i recreatius i van poder anar als inflables o prac-

ticar la punteria amb el tir amb arc o fins i tot a fer un mini 

partit de tennis, tot aquestes activitats estaven en el pati del 

Guerau de Liost. 

A primera hora de la tarda va tenir lloc l’escola esportiva de 

bàdminton i seguidament va haver-hi una trobada oberta per 

a tothom de tai-txi i la cloenda de la copa de futbol sala. 

Durant tot el dia van passar pel pavelló i la pista poliespor-

tiva de Corró d’Avall unes 500 persones. Tots els participants 

de les activitats organitzades pel PME van tenir un petit record 

de la jornada, una tovallola de platja. La jornada va estar mar-

cada pel bon ambient i l’esportivitat.

Cal destacar la col·laboració del Club de Tir amb Arc, l’Esco-

la de Tennis, el CB Les Franqueses i l’AE Handbol Les Franque-

ses, i com no els monitors i col·laboradors del Patronat Muni-

cipal d’esports que un cop més han fet possible que aquesta 

diada fos un gran èxit.

També s’ha de remarcar la jornada de portes obertes que 

va tenir lloc el diumenge 7 de juny al complex esportiu muni-

cipal. Tothom que va voler va poder entrar a la instal·lació de 

manera gratuïta. 

El juvenil masculí d’handbol 
de l’AE Handbol campió de 

la Copa Federació
El dissabte 13 de juny el juvenil mas-

culí d’handbol de l’AE Handbol Les 

Franqueses es va proclamar campió 

de la Copa Federació a Mataró en 

derrotar en la final l’HB Mataró. L’en-

frontament va ser difícil, però una 

vegada es va poder millorar en de-

fensa, tot va ser més senzill. Finalment 

els franquesins es van endur el partit amb 

un ajustat resultat de 34-31.

S’ha de felicitar a aquests jugadors i cos tècnic 

que han realitzat un final de temporada esplèndid no tan sols 

guanyant la Copa sinó guanyant també molts partits seguits a 

la lliga. Només van perdre un sòl partit dels últims 22 jugats. 
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Jordi Arrese participa en un clínic 
de l’Escola Municipal de Tennis 
El dimarts 9 de juny el tennista Jordi 

Arrese medallista de tennis olímpic 

amb la selecció espanyola va ser-hi 

a les Franqueses del Vallès per parti-

cipar en un clínic amb els jugadors 

i jugadores de l’Escola Municipal de 

Tennis. Arrese estava convidat per la 

regidoria d’Esports, a través del Patro-

nat Municipal d’Esports i la direcció de 

l’Escola Municipal de les Franqueses del 

Vallès que des de fa just un any porta Jordi 

Plana. El medallista de plata als Jocs Olímpics de 

Barcelona i campió de la Copa Davis com a capità de 

l’equip espanyol, que en l’actualitat és el director tècnic de la 

Federació Catalana de Tennis, va ser rebut a les pistes munici-

pals de tennis de les Franqueses per l’alcalde, Esteve Ribalta, i 

pel regidor d’Esports, Josep Badia.

Jori Arrese va demanar als nois i noies que “escoltin als 

entrenadors per aconseguir un gran nivell, teniu unes bones 

instal·lacions aquí i es pot fer una bona feina”. L’Escola de Ten-

nis va tenir la passada temporada 150 participants, 15 juga-

dors dels quals són components de l’equip cadet de compe-

tició provincial de la Federació de tennis i 20 inscrits a l’Escola 

de Padel de Corró d’Amunt.

XIV Open de Tennis 
El dissabte 13 de juny es van 

disputar les finals del XIV 

Open de Tennis a les Fran-

queses del Vallès, un tor-

neig que va tornar a aplegar 

un gran nombre de partici-

pant. Les categories es divi-

dien en dos grups femenins 

i dos grups masculins.

Els resultats en les dues ca-

tegories van ser els següent: final 

masculina Ivan Blanes es va impo-

sar a Óscar Palacios per 6–4 i 6-2. Final 

femenina: Sònia Vallmitjana va derrotar Neus 

Cerezuela per 6-3 i 6-0 . Final consolació masculina: David Al-

varado es va imposar a Juan Luis Garcia per 6-4 i 6- 3. Un cop 

van acabar les finals i es va fer el lliurament de trofeus, tots els 

participants van ser obsequiats amb un petit refrigeri per 

part del el Patronat Municipal d’Esports de les Fran-

queses del Vallès. 

Cloenda de la temporada 2008/09 
del Club Bàsquet Les Franqueses
El diumenge 14 de juny un centenar de 

persones van participar a la cloenda del 

Club de Bàsquet de Les Franqueses. L’acti-

vitat va començar a les nou del matí amb 

partits de bàsquet i va concloure amb una 

arrossada per a tots. Els enfrontaments van 

reunir tots els jugadores i jugadores del Patro-

nat d’Esports i del Club de Bàsquet Les Franque-

ses barrejats perquè tothom es conegués i partici-

pés d’un dia d’allò més divertit practicant l’esport que 

més els agrada. Els pares i mares que van voler jugar, també 

ho van poder fer en els equips dels seus fills. A la una del mig 

dia, un cop dutxats i després d’haver estat jugant durant gai-

rebé 4 hores tots els jugadors, pares i mares van gaudir d’un 

arròs molt esperat en una jornada de molta calor.

XXIII Cursa Popular de Bellavista
Barni, la mascota del Campionat d’Europa d’Atletisme Barcelo-

na 2010, va ser present a la 23 edició de la Cursa de Bellavista, 

que es va celebrar el 14 de juny a Les Franqueses del Vallès 

juntament amb la tercera Marxa Popular. La 

prova és una de les grans veteranes del 

calendari de ruta català que orga-

nitza l’AE Grup Fondistes Bellavis-

ta juntament amb el Patronat 

Municipal d’Esports de l’Ajun-

tament de Les Franqueses. 

Simultàniament amb la 

cursa s’ha disputat la Marxa 

Popular, que no té control 

d’arribada i admet a tots 

aquells afeccionats que no-

més vulguin estirar les cames. 

La línia d’arribada estava situada 

a la Plaça Major de Bellavista. Barce-

lona 2010 va aprofitar la convocatòria 

per fer conèixer el projecte i estendre la pro-

moció que continua fent a les curses populars que es disputen 

per tot Catalunya. Els guanyadors de la 23 edició de la Cursa de 
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Bellavista van ser Abdeslam El Ouahabi, seguit de l’atleta local 

Tono Flores i de Pep Martínez. En categoria femenina es va 

imposar Esperanza Zuriguel, darrera van entrar Esther Conte i 

Lourdes Rubio. La prova organitzada el Club de Fondistes de 

Bellavista  i el PME de les Franqueses del Vallès va tornar a ser 

un èxit, amb més de 600 participants

Jornades esportives de 
Primària al pavelló de les Franqueses
El dilluns 15 de juny van tenir lloc al pavelló de les Franque-

ses les Jornades esportives de primària. Una matinal plena 

de partits on els alumnes del Joan Sanpera i del Joan Camps 

van poder compartir amb nous companys noves experiències 

jugant als esports que mes els hi agrada. Els esports que es 

van practicar van ser handbol, bàdminton, futbol i bàsquet. 

Els jugadors anaven vestits amb les samarretes que van fer per 

l’ocasió el Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses del 

Vallès. A mig mati el PME va obsequiar un petit esmorzar per 

a tots les participants. Finalitzada l’activitat, els jugadors i juga-

dores es van fer una fotografia conjunta.

Cloenda de les activitats 
de lleure del PME

El dilluns 22 de juny es va fer la cloenda d’activitats de lleu-

re del Patronat Municipal d’Esports que ofereix ioga, tai-txi, 

manteniment i gent gran. La festa va començar a partir de les 

20 h amb la salutació de l’alcalde de les Franqueses del Vallès, 

Esteve Ribalta, el regidor d’Esports Josep Badia i la regidora de 

Polítiques Socials, Gisela Santos. Més d’un centenar de perso-

nes van poder gaudir d’un berenar-sopar preparat pels tre-

balladors del PME. Va haver-hi pà amb tomàquet i embotits, 

gelat de postres i un bon cava per poder fer un brindis per les 

vacances. Abans d’acabar l’acte tots els participants van rebre 

l’obsequi de la temporada que enguany va consistir en una 

tovallola de platja.

Curs d’Entrenadors de Bàsquet 
Durant el tot el mes de juliol a les noves instal·lacions de Corró 

d’Amunt es va celebrar el Curs d’entrenadors de Formació que 

va començar a finals de juny. Aquest curs, que organitza el Pa-

tronat Municipal d’Esports i la Federació Catalana de bàsquet 

consta de 55 crèdits regulats per Ensenyament i van dirigits a 

tots aquells entrenadors que ja posseeixen el títol de Iniciació. 

Durant les cinquanta cinc hores els alumnes faran classes de 

reglament, sistemes de joc, direcció d’equip, ACC i planifica-

ció. Entre els professors que van impartir les classes es troben 

Jordi Pavón, que impartirà les assignatures de Sistemes de Joc 

i Direcció d’equip i l’Albert Piñol que va realitzar les classes de 

Planificació.

VII Campus de Bàsquet les Franqueses
Durant les tres setmanes es va celebrar el VII Campus de Bàs-

quet a Les Franqueses. Aquesta activitat organitzada pel Club 

de Bàsquet i on col·labora el Patronat Municipal d’esports de 

Les Franqueses estava dirigida pel Guillem Estrada i Jordi Pa-

vón. 

Es tractava d’una activitat de tarda on els jugadors 

van compaginar el bàsquet, la piscina i esports alternatius 

(bàdminton, tir amb arc,...) durant tres hores de màxima di-

versió. 

El bàsquet és l’esport principal dels participants i dins del pro-

grama del campus estaven incloses propostes de millora de 

les habilitats bàsquet sense oblidar la part més lúdica i diver-

tida del bàsquet.

Tots els participants van rebre una samarreta de regal i un 

equipació d’obsequi dels organitzadors.

Participació dels equips 
franquesins a la Granollers Cup09
Molt bona participació dels equips de les Franqueses d’hand-

bol a la Granollers Cup 2009 no tan sols pel que fa al com-

ponent competitiu sinó participatiu. Van participat tots els 

equips del Patronat i Club des de alevins fins a Júniors. A nivell 

competitiu els qui van arribat mes lluny van ser els infantils 

masculí d’Eulalio Cabrera. El júnior va poder classificar-se per 

la repesca i cal destacar també la bona actuació dels alevins 

masculins i infantils femenins que van fer un torneig de menys 

a més. Els juvenils i cadets estaven en els denominats ‘grups 

de la mort’. Un grup amb molta qualitat per part dels rivals. Tot 

i així el juvenil va obtenir una victòria i un empat. Els cadets 

van aconseguir 2 victòries, destacant molt positivament el joc 

empleat.

La valoració general es molt positiva per part de jugadors, 

pares, entrenadors. Esperem repetir l’any vinent i poder gaudir 

de tots els aspectes que dona aquest torneig.

XVIII Copa de la Lliga de Futbol Sala de Lleure
El FS ACC es va proclamar campió de la Copa de la Lliga al 

imposar-se per 5 a 3 al FS Seur, a la Final de la Copa de Futbol 

Sala de Lleure 2008/09. Pel que fa a la Lliga, cal recordar que el 

FS Bar La Caverna es va proclamar campió i el FS Seur va ser el 

segon classificat. En aspectes individuals, el porter del FS Bar 

La Caverna va ser el porter menys golejat i l’Adrià Bonachela 

es va proclamar el màxim golejador de la Lliga de Futbol Sala 

de Lleure.

L’any que ve, que serà la XIX edició es presenta amb canvis 

i s’espera que es superi el nombre equips inscrits.
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Recepció als equips campions del 
CP Bellavista i l’AE Handbol Les Franqueses
El dimecres, 8 de juliol, va tenir lloc la sala de plens de l’Ajun-

tament de les Franqueses del Vallès una recepció als equip 

juvenil de l’AEH les Franqueses, campió de la Copa Federació 

de Catalunya i a l’equip masculí i femení del Club Petanca Be-

llavista que han estat campions de lliga de cinquena i de ter-

cera categoria respectivament.

L’acte va comptar amb l’assistència de l’alcalde, Esteve 

Ribalta, el regidor d’Esports i Obres i Serveis, Josep Badia, el 

president de l’AEH les Franqueses, Rafael Rosario i del CP Be-

llavista, José Gallardo, així com directius i components dels 

equips campions.

L’alcalde Esteve Ribalta i el regidor d’Esports, Josep Badia van 

lliurar un record commemoratiu als representants dels equips 

campions pels èxits assolits i tot seguit els campions van signar 

al llibre d’honor d’Esports de les Franqueses del Vallès.

L’AE Handbol les Franqueses també va lliurar un trofeu a 

tots els integrants de l’equip que han assolit la Copa Federació.

Les fotografies de record i un petit piscolabis van posar la 

cloenda a aquest reconeixement a l’equip juvenil masculí de 

l’AE Handbol les Franqueses i l’equip femení i masculí del CP 

Bellavista pels èxits.

Cristian Malmagro visita el VII Campus d’Handbol 
El jugador del Portland San Antonio Cristian Malmagro va fer 

una visita al VII Campus d’Handbol les Franqueses Aquest di-

marts, 21 de juliol. Els nens no només van gaudir de la seva 

companyia, sinó que també fins i tot van poder jugar amb el 

jugador professional. 

A més, Cristian Malmagro no va tenir cap problema a res-

pondre totes les preguntes que li van fer els joves jugadors. 

Després va signar autògrafs i fotografies per tots els assistents.

Per acomiadar-se dels joves jugadors es va fer una foto de 

grup final. Cristian Malmagro va obsequiar al campus amb 

una samarreta de joc signada per ell.

XIX Torneig de Bàsquet 
de la Perestroika
El  dissabte 11 de juliol a les instal·lacions esportives de Corró 

d’Avall es van disputar les 12 Hores de La Perestroika, orga-

nitzades per l’entitat esportiva La Perestroika. Un total de vuit 

equips i un centenar de participants van gaudir d’un jornada 

d’allò més divertida que combinava bàsquet i piscina. 

La competició estava estructurada en dos grups de quatre 

equips i els primers de cada equip es van classificar per dispu-

tar la final. Aquest any el fet més destacat va ser la presència 

de dos equips femenins per primera vegada en dinou anys. La 

final, que la van disputar els Hebel (Cardedeu) contra el Green 

Team, va ser d’allò més trepidant i entretinguda i per un sol 

punt es va proclamar campió el Green Team per 66-65.

Un cop acabada la final es va procedir a l’entrega de tro-

feus individuals i col·lectius i l’entitat organitzadora de l’activi-

tat va obsequiar a tots els participants amb un samarreta de 

regal commemorativa.
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Nois i noies d’Apadis marxen 
a fer vela adaptada a Sitges
El 23 de juliol nens i nenes del casal d’estiu per a persones 

amb discapacitat organitzat per la Fundació APADIS van gau-

dir d’un gran dia gràcies al Patronat d’Esports de Les Franque-

ses. 

Un total de quinze nois i noies van marxar amb els seus 

monitors a Sitges a fer vela adaptada. L’experiència va ser fan-

tàstica. Els nois van poder pujar en kayak, vela i llanxes. Després 

van dinar una fideuà que va fer les delícies de tots els nois. 

A les cinc de la tarda, ja molt cansats però també molt 

emocionats, van tornar a casa. 

II Edició del Torneig de Futbol Set
El divendres 24 de juliol al vespre va concloure la segona edi-

ció del torneig de Futbol Set de les Franqueses amb l’esperada 

final entre el Rapu i El Quinto Botellin. El resultat del partit va 

ser de 2 a 0 amb dos gols a la primera part de Karim Azguir i 

Marc Serrano. 

En el partit pel tercer i quart lloc, La Samba va aconseguir el 

tercer lloc de forma esbromadora davant el Tancal-Abolafio per 

un claríssim 1 a 7, demostrant per que ha estat un dels equips 

més competitius del torneig. En els aspectes individuals, el Joel 

Valero ( El Quinto Botellin) va ser el màxim golejador i el porter 

del Fènix es va proclamar campió del porter menys golejat.

La segona edició del Torneig de Futbol Set, organitzat pel Pa-

tronat d’Esports de Les Franqueses es tanca amb excel·lent 

balanç de participació (18 equips i 230 jugadors inscrits) i es 

reafirma com un dels trofeus de futbol set amb més solera a 

la comarca. Aquest any s’ha millorat molt el nivell competitiu 

de tots els equips i esperem que de cara l’any vinent siguin 

més participants i es continu amb aquest esperit competitiu 

i de millora continua.

12 Hores de Futbol Sala les Franqueses
Granja Mari es va proclamar campió de les segones 12 Hores 

de Les Franqueses al imposar-se per 3 gols a dos al Zimmer 

Dental que es van disputar el mes de juliol. 

La segona edició del Torneig va ser un èxit de participa-

ció. Van prendre part el doble d’equips inscrits i el doble de 

participants en una jornada que es combinava futbol sala 

i piscina. La jornada va servir per combinar la diversió d’un 

esport d’equip practicat amb amics i la piscina va servir als 

practicants per refrescar-se entre partit i partit.

L’activitat organitzada pel Patronat d’Esports de Les 

Franqueses cada vegada aconsegueix reunir més gent, 

en una activitat que esperem es converteixi amb un 

torneig d’estiu de tradició a la comarca.

En el aspecte individual, Joel Navarro (Zimmer 

Dental) es va endur el Premi Porter Menys Golejat, 

el Javier Sorroche (Goffik’s) amb 18 gols es va pro-

clamar Màxim Golejador i el David Alcolea va ser 

proclamat Millor Jugador del Torneig.

Juliol Esportiu 2009 de les Franqueses
El divendres 31 de juliol va acabar el Juliol esportiu 

2009 de les Franqueses. Enguany com a novetat, hi 

havia la setmana opcional del 29 juny al 3 de juliol on 

van prendre part 173 nens i nenes. Durant la resta de juliol 

han pres part un total de 351 participants d’edats entres els 

4 i els 16 anys. 

Al llarg del mes es van realitzar tot tipus d’activitats: futbol, 

handbol, bàsquet, bàdminton, tennis, voleibol, hoquei, jocs 

aquàtics, tir amb arc, entre d’altres.

A més, cada grup va fer una excursió. Els Minis i pre-benja-

mins van fer una visita a Cosmocaixa on van realitzar diferents 

tallers. Els Benjamins van anar a Figaró a fer escalada i trekking. 

Els Alevins van anar a Arenys de Munt al parc de cordes a Jal-

piventura i l’Infantil-cadet van anar a Navarcles on van poder 

practicar: kayak, tirolina, patinet de muntanya, passamà i la 

canoa canadiense.

 Cal destacar que com a cloenda aquest divendres, tots els 

nens i nenes participaran a una gimcana on s’hi faran diferents 

activitats a diverses instal·lacions esportives de les Franqueses.

 El Juliol esportiu es va tancar amb una valoració molt po-

sitiva. 
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Programa per a fer esports en horari 
extraescolar als centres educatius del municipi
El Patronat Municipal d’Esports en coordinació 

amb el Patronat Municipal d’Educació, 

Infància i Joventut, les direccions de 

les escoles i les AMPAS dels cen-

tres educatius Guerau de Liost, 

Joan Sanpera i Torras, Bellavista 

– Joan Camps i Camins han or-

ganitzat un nou programa per 

fer esport en horari extraesco-

lar que començarà a partir del 

mes d’octubre.

L’objectiu d’aquesta inicia-

tiva és apropar el programa de 

promoció i formació de l’Escola 

Municipal Esportiva, que es re-

alitza a les instal·lacions de la zona 

esportiva i es troba plenament conso-

lidat al municipi des de fa molts anys, a les 

mateixes instal·lacions dels centres educatius 

CONSTRUCCIONS
METÀL.LIQUES

RAMON CANAL RIERA

Ctra. de Ribes, 151

08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 93 849 26 18

franquesins per promocionar l’esport i la salut i incrementar el 

nombre de nens i nenes que practiquen esport.

Als centres educatius Guerau de Liost, Joan 

Sanpera i Torras, Bellavista – Joan Camps 

i Camins s’ofertarà, amb places limi-

tades, activitats de psicomotricitat, 

prebenjamí, mini tennis, aeròbic i 

escola d’handbol.

Les activitats als respectius 

equipaments escolars podran 

realitzar-les nens i nenes inde-

pendentment del centre en el 

qual estiguin matriculats.

El Patronat Municipal d’Es-

ports continua oferint al pave-

lló poliesportiu de Corró d’Avall 

la possibilitat de fer esports en la 

categoria de prebenjamí mixt. 

ACTIVITATS PUNTUALS
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“El pas del temps deixa empremta”. La prime-

ra vegada en sentir aquesta afirmació o, més 

ben dit, aquest dogma universal i indiscutible 

vaig pensar que era una de tantes idees re-

ciclades i suades que omplen els abocadors 

de la nostra saviesa contemporània. Però 

ha estat justament el pas del temps el que 

m’ha ensenyat el grau de veritat que hi ha en 

aquesta frase.

Les empremtes que deixa el transcurs del 

temps poden ser materials o immateri-

als o una barreja d’ambdues. 

Furgant en el racó més fosc del celler de casa 

els avis una nena topa amb una bicicleta que, 

sense pensar-s’ho, cataloga de vella: les rodes 

toves i desinflades, cobertes de fang, deixen 

endevinar quines formes varen gravar en el 

cautxú; absolutament tots els engranatges 

del vehicle estan embolcallats de teranyines 

i fins i tot en els espais més remenuts hi ha 

arribat la pols. És impossible saber el color 

autèntic de la bicicleta. El canvi de marxes no 

existeix ni tan sols hi ha espai per posar-hi la 

cantimplora o la manxa però hi ha parts de 

l’andròmina que criden l’atenció de la nena. 

Al manillar esquerre hi ha un timbre rodó 

que en qüestió de segons deixa de ser atrac-

tiu perquè no fa ring-ring. Però al passar el dit 

per damunt, la nena descobreix que hi ha un 

gravat d’una flor molt bonica i que uns anys 

enrere aquell timbre brillava sota la claror.

Montserrat Viure Comas

Carpe diem 

Relació d’activitats 2008:

14 de setembre 2008: Copa d’Espanya de 

Marató i VI Pedalada “Els Perduts”. La copa 

d’Espanya ha estat la única prova en territori 

espanyol per assolir el campió d’Espanya el 

qual entrarà en el rànquing per disputar el 

Campionat del Món.

La VI Pedalada BTT “Els perduts”. Amb 360 

participants i dos circuits ( un de 60Km pel 

Campionat d’Espanya i el un de 30km per 

la Pedalada “Els Perduts”. En destaquem la 

col.laboració d’una seixantena de persones 

que van fer possible l’acte. No volem deixar 

d’agrair aquest ajut, l’ambient engrescador 

que es genera. 

26 d’octubre 2008: 2 hores de resistència: 

Activitat que comença a tenir el seu prestigi 

dins el món de la BTT. El circuit és d’uns tres 

km en el que hi participen dos corredors per 

equip disputant per relleus fins a cobrir les 

dues hores.

21 i 22 de març: XIVè Trofeu BTT Copa Ca-

talana Internacional. Memorial Toni Costa. El 

dissabte 21 a la prova de CRI varen batre el 

rècord de participació amb 222 corredors. El 

diumenge 22 en la prova de ralli XC varen ser 

un total de 370 corredors, cinc dels quals són 

socis del nostre Club. Prova puntuable pel 

campionat del món amb corredors destacats 

d’arreu d’Europa. S’ha editat un petit llibre 

amb un recull d’imatges. Hi varen córrer ci-

clistes d’elit de tot el món.

25 de juliol: IV Caminada Nocturna. Van par-

ticipar-hi 300 persones entre petits i grans. 

A les 10 de la nit tothom estava espectant a 

les Antigues Escoles. Els comentaris generals 

eren de satisfacció després de caminar en 

una nit plàcida i estrellada.

1 d’agost: Anem a esmorzar amb bicicleta 

dins del programa de la Festa Major. Un petit 

recorregut amb bicicleta, molt familiar, amb 

un bon esmorzar als Esgarrapalls del Llop. Se-

guidament jocs d’aigua. 

Club Ciclista Corró d’Amunt

ENTITATS
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AE Handbol Les Franqueses

L’AEH Les Franqueses és un projecte que va engegar amb 

molta il·lusió. La creació d’un club d’handbol on els jugadors 

del Patronat Municipal d’Esports poguessin seguir gaudint de 

la pràctica d’handbol desprès de la categoria cadet masculí. El 

projecte capitanejat per la nova junta ha fet una molt bona re-

construcció. El primer any l’AEH Les Franqueses ha tingut dos 

equips, un sènior masculí i un juvenil Masculí. A dia d’avui la 

previsió per la temporada vinent es doblar el número d’equips 

amb un total de 4 equips. Tot i quedant l’assignatura pendent 

de formar un equip sènior femení, que per diversos motius 

aquest any no ha estat possible. Durant aquest any s’han dut 

a terme moltes activitats com: el torneig de festa major Joan 

Sanpera, el torneig de Nadal, el torneig de Calella. Enguany 

ens hem fet càrrec de les inscripcions i la participació de La 

Granollers Cup 09 per primera vegada amb molt bona aco-

llida per part dels jugadors/es. I cal destacar l’organització del 

campus d’handbol d’estiu amb un total de 40 jugadors.

Com a èxits esportius cal remarcar la bona trajectòria del 

juvenil masculí d’handbol quedant en una tercera posició a la 

lliga, assolir el campionat de la copa federació Catalana i final-

ment l’ascens a primera catalana. El sènior masculí s’ha con-

solidat a la tercera catalana quedant-se a un pas de l’ascens. 

L’any que ve és objectiu prioritari l’ascens de categoria. 

Per obrir boca, la temporada comença amb un stage al se-

tembre amb tots els jugadors de l’AEH Les Franqueses. Aques-

ta nova temporada es presenta amb moltes ganes per part 

de tots, amb nous objectius, noves metes i sobretot potenciar 

l’handbol femení. 

Voldria agrair tot el suport donat per part del Patronat 

Municipal d’Esports de les Franqueses, els espònsors, els juga-

dors/es, els pares, les mares i companys de la junta que han fet 

possible que aquesta temporada hagi estat molt positiva.

Club Bàsquet Les Franqueses

Esta es la primera temporada del nuevo Club Basquet Les 

Franqueses y el balance al que hemos llegado la Junta es muy 

claro, estamos contentos, pero no satisfechos. Me explico, 

estamos contentos de la temporada, tanto a nivel deportivo, 

social y económico.

Deportivamente hemos podido formar ocho equipos, dos 

femeninos y seis masculinos.

Los equipos femeninos, un senior y un sub-21, en sus res-

pectivos grupos y niveles han conseguido terminar la tempo-

rada como primeras de grupo. Esto les ha dado la oportuni-

dad para competir en las fases para el campeonato territorial. 

Los equipos masculinos, un senior, dos sub-21 A y B y tres 

Juniors A, B y C.

El senior es que más mal sabor de boca nos deja, ya que 

no se pudo aguantar la categoría y hemos descendido. El sub-

21 A nos ha pasado lo mismo como los equipos femeninos, 

quedando primeros de grupo y jugando las fases. El Junior 

A no nos podemos quejar, ya que estamos hablando de un 

equipo formado para lograr cosas positivas, pero las cosa no 

son como las planeas, debido a lesiones, abandonos y bajas, 

se tuvo que terminar la temporada jugando con jugadores de 

los otros Juniors. En lo que se refiere a los tres equipos restan-

tes estamos contentos de cómo han ido sus competiciones 

ya que se trata de equipos en que la formación, tecnificación  

y experiencia es lo mas importante.

Los entrenadores de estos equipos lo primero es agrade-

cerles su trabajo, compromiso, paciencia (sobre todo con el 

famoso entorno) y la dedicación que tienen.  

Han trabajado de lo lindo, se han comprometido con el 

equipo y con el club, han tenido una paciencia enorme, sobre 

todo ante las dificultades que han ido sucediendo a lo largo 

de la temporada y la dedicación ha sido enorme, entre otras 

virtudes de estas personas a sido su nobleza. Si tuviera que 

escribir uno a uno sus virtudes, harían falta más hojas en esta 

revista. De todo corazón, gracias a todos.
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Socialmente nos hemos dado a conocer a todos los niveles, 

tanto a nivel del pueblo, ayuntamiento, patronato, federativo 

y el que mas nos gusta, con vosotros, todos vosotros. Hemos 

colaborado en las actividades del Patronat, se han organizado 

torneos, campus, hemos hecho una presentación de la secci-

ón de Básquet diferente, también el final de temporada tuvi-

mos una mañana de partidos mixtos mas una arrosada popu-

lar y vamos en camino de seguir en esa línea de colaboración 

y participación con el Básquet y el Patronat.

Económicamente, las cifras han sido buenas, no se debe 

nada y puede que alguien nos deba algo, pero los números 

salen. Si que hemos notado la crisis global, ya que varios es-

ponsors no han seguido este año y eso nos ha obligado a es-

tar más pendientes de los gastos.

Teniendo en cuenta que somos una Junta nueva, que em-

pezamos sin ningún tipo de formación en lo que se refiere a 

gestionar un club deportivo, solo sabíamos lo que podíamos 

aportar con nuestra experiencia personal, laboral y nuestro 

compromiso para que en Las Franqueses no nos faltara este 

deporte. Hemos empezado de cero, contando con la colabo-

ración del antiguo club, (aprovecho para agradecer a Francesc 

San Miguel sus indicaciones y sus consejos) y la ayuda del Pa-

tronat. Así que podemos decir que estamos contentos, pero 

lo cierto es que no estamos satisfechos, sabemos que con la 
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ayuda de todos podemos hacerlo mejor y que la temporada que viene os pueda decir, gracias 

a todos, estamos contentos y satisfechos.

Con la experiencia de la temporada finalizada, arrancamos la de este año con ilusión y ga-

nas, y os invito a que nos hagáis sugerencias para ir mejorando día a día.

Muchas gracias a todos 

CF Les Franqueses

IL·LUSIÓ, IL·LUSIÓ, IL·LUSIÓ!!!!!! Ens ha 

semblat adient que per afrontar 

aquesta nova temporada en 

nostre CRIT fos aquest en tots 

els aspectes, tan a dins com 

a fora del camp. Amb això 

és el que treballarem i fa-

rem competir tots els nos-

tres equips, entrenadors, 

monitors, socis, aficionats 

i com no tota la junta di-

rectiva del club. Estem im-

mersos en una crisi en que 

tots hi estem implicats i per 

aquest motiu hem de suplir 

algunes mancances amb una 

forta IL·LUSIÓ per part de tots. 

Encara tenim a la nostra memòria 

“l’arrossada” que tots junts varem fer per la 

cloenda de la passada temporada. I aprofi-

tem per dir-vos que va ser un dels dies que 

més varem poder disfrutar i celebrar de l’es-

forç de tota una massa social que està unida 

pel futbol, i ens ho passem d’allò més bé.

Aquest any estrenarem un nou equip 

que serà el CADET, la qual cosa es produeix 

perquè els nostres infantils de l’any passat ja 

s’han fet grans, per tant com podeu compro-

var ens estem acostant a que d’aquí dos o 

tres anys tinguem el nostre propi equip ju-

venil, i d’aquesta manera podrem formar el 

primer equip amb gent de casa nostra i que 

porti molts anys jugant amb el CF Les Fran-

queses. 

Amb referència al primer equip podem dir-

vos que aquest any trobareu molta gent 

nova. A la plantilla hi ha una dotzena de juga-

dors nous, els quals ja us anirem parlant més 

endavant.

Per tant demanem a tothom del poble 

que vulgui afegir-se a aquest projecte, sigui 

per col·laborar o portar el seu nen a formar 

part del nostre club, que no ho dubti i ho faci 

s’hi trobarà molt bé.

Amb aquesta “IL·LUSIÓ” estem segurs que 

farem aquest club més fort i més gran cada 

dia.

Moltes gràcies
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CF Bellavista Milán

Una temporada més que arriba a la seva fi. 

Al llarg de la història del futbol, tots els grans 

clubs, han tingut grans èxits i també derrotes.  

Aquesta temporada que deixem enrere, ha 

estat dura per al nostre club, ja que no s’han 

pogut assolir tots els èxits esportius que s’ha-

vien fixat. 

Però on si hem aconseguit el major èxit al 

que pot aspirar un club, ha estat a veure com 

el nostre futbol base, anava creixent a poc a 

poc. Hem vist a nens que han crescut com 

jugadors, però el més important en la vida, 

com persones. 

És per això que la nova junta directiva, al 

costat dels coordinadors, entrenadors etc. ha 

treballant amb molta il·lusió perquè quan 

la nova temporada s’iniciï, tot estigu-

és a punt, i tots els nens i nenes, 

que són el futur del nostre 

club, puguin practicar l’es-

port que més els agrada, 

en el club que tant els 

seus pares com ells, 

duen en el cor. 

Tots junts hem 

de fer que el nostre 

club sigui cada dia 

més gran. Així que 

comptem amb tots, 

nens, nenes, pares 

i mares, per a iniciar 

junts la nova tempo-

rada.

 

CE Llerona

Resum de la temporada
Esportivament: El CE Llerona finalment ha 

tancat la temporada esportiva amb èxit i és 

que com sempre un dels objectius era man-

tenir-se a la categoria de segona territorial. 

Aquest any ens va anar pels pèls ja que var 

quedar molt avall a la classificació. L’any que 

ve serà una altra cosa. El femení i l’Amateur 

“B” van complir la seva papereta al club amb 

discreció. Pel que fa la vessant del futbol base 

tenim dues grans àrees. 

Tots els equips han estat a l’alçada i pel 

que fa al torneig “Poble de Llerona” que vam 

organitzar, el Primer torneig de futbol base, 

va ser tot un èxit 

sense precedents. Tots 

els equips participants 

ens van felicitar i ja vo-

len venir a la propera 

edició. Van participar 

equips fins i tot de 

Girona.

Socialment: Com 

cada any hem organit-

zat la tradicional calço-

tada, els dinars de Nadal 

i la Cloenda. Tot s’ha portat 

a terme amb nota alta i amb 

èxit tant econòmic com social. 

Hem estrenat la nova pàgina web 

amb sistema Joomla de codi d‘us pú-

blic. Una revolució dins del món de les pàgi-

nes web. És el nostre òrgan de comunicació i 

cada dia ens visiten a prop de 1000 internau-

tes el que ens fa ser la primera web esporti-

vament parlant de la comarca. Ni tan sols 

el EC Granollers o el FC Les Franqueses 

se’ns acosten ni de lluny.

Economia: L’economia del Llerona 

te bona salut. El balanç s’ha assolit i 

tancat amb superàvit i el pressupost 

09-10 que s’ha aprovat és el més alt 

de la història del Llerona, situant-se 

per sobre dels 70.000 €.

Futur: EL CE Llerona, gràcies a la 

actual equip de govern i concretament 

del Sr. Josep Badia així com la bona 

gestió per part del Patronat dirigit pel 

Sr. Albert Piñol, tindrà gespa aquesta tem-

porada. Això podria semblar poca cosa però 

en realitat es un 

“tresor“ pel club ja 

que si hem subsistit tots 

aquests anys amb sorra, ja veureu del que 

és capaç el Llerona ara amb gespa. El futbol 

base amb sorra es molt complicat.

Agraïments: Serem austers amb els agra-

ïments per no deixar-nos a ningú, però n’hi 

ha tres que no poden ser omesos. A l’Ajunta-

ment de Les Franqueses pels esforços que ha 

fet per començar-nos el camp de gespa. Al 

Patronat Municipal d’Esports i concretament 

als Srs. Josep Badia i Albert Piñol per tenir-nos 

sempre en compte quan els requerim. A tots 

els pares que han confiat en el club esportiu 

Llerona per ser el seu centre de formació dels 

seus fills.

A tots, moltes gràcies



BUTLLETÍ INFORMATIU DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS48 ENTITATS

Club de Tir amb Arc de les Franqueses

Tanquem un any de canvis dins del Club de 

Tir amb Arc de les Franqueses, canvis que 

eren necessaris per poder aprofitar al màxim 

el potencial que aquest club té. Després de 

la celebració del nostre desè aniversari, on hi 

vam posar tot el nostre empeny juntament 

els socis i el poble, el club va perdre una mica 

d’iniciativa i perspectiva. Arribats a aquest 

punt es va decidir donar-li una nova empen-

ta al club i establir les bases per aprofitar el 

nostre potencial i iniciar nous projectes.

Durant aquest darrer any s’han establert 

les bases del que serà la futura Escola de Tir 

amb Arc. En aquest aspecte hi ha una cons-

tant formació d’animadors i instructors pa-

trocinats pel nostre club i per la Federació 

Catalana. I durant tot l’any es van programant 

activitats de tir a les diferents escoles de Les 

Franqueses.

Una altra actualització important del club 

és la creació d’una pàgina web amb l’ajut 

d’alguns socis. (www.arclesfranqueses.com) 

Es tracta d’una pàgina dinàmica que sempre 

està actualitzada, i que ara per ara resulta una 

eina tan útil com indispensable per a difon-

dre les nostres activitats dins i fora de Catalu-

nya. Al mateix temps, entre els mateixos socis 

és un mitjà de comunicació molt pràctic. En 

aquest punt val a dir que gràcies al seu dis-

seny i enfocament, la nostra pàgina web s’ha 

convertit en un referent per a altres clubs de 

Tir amb Arc. És una de les més visitades.

Dins l’àmbit esportiu, i tenint en comp-

te que disposem d’una de les millors instal-

lacions de tot Catalunya per a la pràctica del 

nostre esport, aquest any els resultats obtin-

guts han estat bons, però no suficients. Per 

aquesta raó s’ha optat per la tecnificació, un 

aspecte que mai s’havia explorat. En aquest 

sentit ja s’han fet les primeres jornades de 

tecnificació, i continuaran fent-se més durant 

l’any vinent. S’estan fent grans esforços per 

portar els millors entrenadors de Catalunya 

en les seves respectives especialitats, i tots 

esperem que aquest fet comporti el gran salt 

de qualitat que el club espera.

A nivell competitiu, ens sentim especi-

alment satisfets de les dues categories que 

pugen, que són les categories inferiors (ben-

jamins i alevins), i la categoria femenina on ha 

pujat tant la quantitat com la qualitat. Volem 

continuar apostant per ambdues. 

Durant aquest darrer any hem treba-

llat molt per donar-li una nova empenta a 

aquesta entitat, i l’any vinent esperem poder-

vos explicar que el que s’ha plantat ja està 

donant fruits.

AE Fondistes Bellavista

El pasado día 14 de junio tuvo lugar, un año 

más, la tradicional Cursa de Bellavista, con 

una importante participación de más de 600 

corredores y corredoras, y en la que cada vez 

participan más las mujeres. La asistencia ma-

siva de participantes hace que acudan corre-

dores/as de todas partes de Catalunya lo que 

demuestra la buena acogida y prestigio de 

esta Cursa, teniendo en cuenta además que 

este año por motivo de las Elecciones Euro-

peas han coincidido dos carreras el mismo 

día, hecho que probablemente restó algo de 

participación en Bellavista.

Los 626 participantes de esta edición han 

disfrutado de una agradable mañana de Junio, 

con una temperatura idónea para la práctica de 

este deporte al aire libre. Esta agradable mañana 

hizo que los participantes al finalizar la carrera 

disfrutaran de un buen almuerzo y se refresca-

sen con diferentes bebidas: agua fresca, Fanta, 

coca cola e incluso con vino tinto. Además, sin 

olvidar antes de recoger los tradicionales y nu-

merosos obsequios que los organizadores die-

ron a los participantes: camiseta técnica para la 

práctica de este deporte, camiseta normal con 

el logo de la XXIII Cursa de Bellavista y otros ob-

sequios diversos que los participantes agrade-

cen con su presencia año tras año. 

La Cursa de Bellavista por su peculiar ca-

racterística del tiempo veraniego y su geo-

grafía del trazado la hace diferente al resto: 

el principio y final es asfalto, pero una gran 

parte del circuito es de tierra muy bien pren-

sada, sin dificultades aparentes con dos avi-

tuallamientos uno en el Km núm. 3’5, otro en 

el Km núm. 7 y a la llegada.
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Club Atletisme A 4 el Km

El nostre club d’atletisme franquesí amb els 

seus 3 anys de vida s’ha situat entre els millors 

equips del panorama català. El punt àlgid de 

la temporada i de més èxit, va ser l’obingut 

per l’equip en la temporada ha estat a la Mitja 

Marató de Granollers. Era la primera vegada 

en tota la historia de la Mitja en la qual el seu 

alma mater Toni Cornellas va fer esment en 

el seu discurs de lliurament de premis locals, 

que els tres membres d’un mateix club arriba-

ren com a primers atletes locals de La Garriga 

(Lluís Ferrer), de Granollers (Jaume Aragonès) 

Club Petanca Bellavista
Sigue la buena racha ganadora de nuestro 

club. Esta temporada se han conseguido dos 

títulos de liga federada, un subcampeonato 

de Cataluña por dupletas en féminas y clasifi-

cación para el campeonato de España. 

El club quedó campeón de liga en la par-

ticipación de la liga del Montseny así cómo 

en diversas competiciones. Que sirva este 

artículo para hacer un merecido reconoci-

miento a los equipos jugadoras y jugadores 

que se han proclamado campeones en los 

diferentes torneos de la temporada que se 

ha cerrado. 

Nuestro deporte sigue destacando

El ganador de la prueba fue el corredor de 

nacionalidad marroquí Abdeslam el Ouaha-

bi, seguido detrás del atleta local Toni Flores, 

hecho este importante a destacar son los at-

letas locales del Club a 4’ el Km, quedando 

cuatro de ellos entre los 10 primeros en la cla-

sificación general 2º, 3º, 7ª y 10º, con tiempos 

muy interesantes.

Primeros atletas locales.

1er Catg. local dorsal 512 Toni Flores Do-

mingo, 34:51”; 2ºdorsal 401 Pep Martínez  

36:09”; 3º dorsal 201 Eulogio García Barrero 

36:09”; 4º dorsal 695 Luis Moreno Rodríguez 

37:49”; 5º dorsal 463 David Guillén Zurera 

38:43”, tiempos muy honrosos para estos at-

letas no profesionales.

El Grup Fondistes Bellavista, quiere agra-

decer y reconocer la labor importantísima y 

de colaboración tanto del Patronat Municipal 

d’Esports de Les Franqueses del Vallés, así 

como de las Autoridades locales: Sr. Alcalde 

y la Sra. Regidora d’Esports, También agrade-

cer a Entidades Privadas: Caixa del penedès, 

Caixa Sabadell, como todas y cada una de las 

casas comerciales de Bellavistas, sin esta cola-

boración no seria posible realizar esta Cursa-

marxa de corredores y marxadores. 

i de Les Franqueses (Toni Flores), tot un orgull 

per l’equip A 4 el Km de la nostra població.

A banda de quedar primer per equips 

a diferents curses del territori català, Sitges, 

Roda de Ter, Cardedeu, etc, etc... l’objectiu 

per l’any vinent és classificar-se pel campio-

nat d’Espanya de cros i quedar primers per 

equips en el campionat de Catalunya de ma-

rató, tot un repte pels nostres atletes.

Per altra banda voldríem consolidar la nos-

tra cursa, que es disputa com cada any al no-

vembre i augmentar el número d’atletes feme-

nines. S’està estudiant la manera de fer-ho, tant 

a nivell participatiu com a nivell competitiu.
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Club Esportiu 
Karata Nokachi
Karate
Art marcial adreçat a totes les edats. S’adqui-

reixen qualitats com elasticitat, psicomotrici-

tat, disciplina, defensa personal, etc. Enfocat 

també a la competició d’elit.

Presència estatal un any més
Raúl Diaz, Andrea Romero Marina Jurado, Sa-

dok Moumni, Elena De Sande i Rafa Migueles, 

guanyadors tots els al Campioant de Catalu-

nya Cadet modalitat de kumite i aleví/infantil 

modalitat de kada. Han format part de la se-

lecció catalana de karate 2008/2009.

Isabel Azor convocada per un campionat 

amistós a França va obtenir el bronze. A la 

modalitat d’equips al Campionat de Catalu-

nya 2009 Nokachi Team va arrassar quedant 

campió de kata tant a la categoria aleví com 

infantil. A més, altres 55 alumnes van fer pò-

dium a campionats de Catalunya, interclubs i 

amistosos, tots ells a les ordres d’Agustí Núñez 

i Montse Marin segueixen treballat per conti-

nuar a l’alçada l’any vinent.

Gimnàs 
Okamishin
El gimnàs OKAMISHIN 

quiere felicitar a sus 

alumnos por el 

buen hacer de 

los mismos 

tanto a los 

c o m p e t i -

dores de 

JUDO como 

a los de JU-

JITSU. Por los 

buenos resul-

tados consegui-

dos, sobretodo en los 

campeonatos de España de JU-JITSU donde 

tanto en 2008 como en el 2009 consiguieron 

2º y 3º puestos, así como mejores deportis-

tas de las Franqueses de la temporada 2007-

08 donde dos chicos Sergio y Ramón y dos 

chicas Paula y Jessica fueron designados los 

mejores deportistas.

Felicitar a los padres que han sabido es-

coger para sus hijos un deporte que tiene un 

código moral que vale tanto en el deporte 

como en la vida misma: la cortesía, el coraje, 

la sinceridad, el honor, la modestia, el respe-

to, el autocontrol y la amistad. Código que 

intentamos inculcar a nuestros alumnos.

Para todo aquel que este interesado les 

recordamos que nuestras actividades son 

JUDO, JU-JITSU y DEFENSA PERSONAL POLI-

CIAL.

Club Esportiu Shiho-Wari

El año 2008-2009, ha sido un año con muchos 

acontecimientos. El Club Esportiu Shiho-Wari 

participa a menudo en campeonatos, tanto 

regionales, locales o estatales, en la diferentes 

categorías. El club organiza 6 campeonatos 

internos al año de jóvenes promesas en eda-

des comprendidas, entre los 4 y los 15 años. 

Esta temporada hemos realizado cada sába-

do entreno de kata y kumite para los compe-

tidores, obteniendo notables mejorías en los 

jóvenes que participan en los entrenos.

La competición no es nuestro principal ob-

jetivo, sino el de formar a personas que sepan 

afrontar el día a día en un futuro, por eso tam-

bién participamos en otras disciplinas. Hemos 

participado en cursos de karate, kobudo, iai-

do, defensa personal, etc con maestros AME-

RICANOS, JAPONESES, FRANCESES, ALEMA-

NES, CHECOS, etc. Se ha realizado un curso de 

formadores expertos en defensa y protección, 

avalado por LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y 

EL CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT JUNTO CON 

LA FEDERACIÓ CATALANA DE KARATE. Fue di-

rigido y asesorado por los técnicos e instructo-

res dels mossos d’esquadra.

En el club se han realizado 4 cursos de defen-

sa personal civil, 3 cursos de defensa perso-

nal femenina dirigido especialmente para las 

mujeres, de entre 15 y 50 años. 3 de defensa 

personal policial, dirigido a cuerpos y fuerzas 

de seguridad del estado y seguridad privada. 

Se ha realizado 1 curso intensivo de dos días 

dirigido para escoltas, protección VIP (pro-

tección de personalidades), realizando técni-

cas de conducción, situación de estrés, tiro, 

etc…

También dirigido especialmente a los 

componentes más jóvenes del club, hemos 

realizado unas colonias de tres días. Una sa-

lida a Water World (parque acuático), excursi-

ones de multiaventrua, bosque elevado con 

tirolinas, etc…

Para terminar la temporada un grupo del 

Club Shiho-Wari, participarà en agosto en el 

World tournament okinawan karate & kobu-

do 2009. Se realizara el torneo mundial de 

karate y kobudo y cursos con los maestros de 

karate de Okinawa.
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President

Esteve Ribalta (Alcalde)

Consell 
d’Administració

Consell General

(òrgan consultiu)

President-Delegat:
Josep Badia

(regidor d’Esport)

Albert Piñol

Secció d’Activitats

Secció d’Instal·lacions

Manteniment

Jordi Pavon

Lidia Ganduxé

Antonio Iglesias i Manuel Rodríguez

Administració Tresoreria

CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ 
DEL COMPLEX ESPORTIU 

MUNICIPAL

SEAE, S.L.
Directora: Lydia Pena
Cap de coordinació: 
Silvia Miñambres

M. Àngels Torres
Dolors Reverter
Nora Sánchez

M. Àngels Torres

Dolors Reverter
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Director 
Gerent

UNITAT 
DE GESTIÓ 
TÈCNICA

Entitats Secretaria

Servei d’Atenció a 
l’Esportista

orgaNigraMa

UNITAT DE 
CONTROL 
DE GESTIÓ

Escola Iniciació
Esportiva

Voluntariat i
Col·laboradors

UNITAT 
ECONÒMICO-

ADMINISTRATIVA
Piscina
coberta

Piscines
d’estiu

Servei 
Municipal de 

Medicina
de l’Esport

Servei 
Municipal de 
Fisioteràpia
de l’Esport

Pistes de
tennis

Activitats

Pàdel

Tennis

Bàsquet

Handbol

Adults, gent 
gran i lleure
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