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BUTLLETÍ INFORMATIU DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

Quan es fa un repàs de les actuacions en matèria d’esport
que s’han fet a les Franqueses del Vallès per part de
l’Ajuntament i de les entitats en el darrer any el balanç és excel·lent tant en instal·lacions com en competicions, resultats i formació. Per això, el nostre
municipi continua estant al capdavant en un tema
que cada dia té més protagonisme a la nostra societat.
Practicar esport i fer-ho en unes condicions dignes
amb les instal·lacions que tenim és un orgull i un repte a la
vegada que superem amb escreix gràcies a la dedicació dels monitors, entrenadors, pares i també als tècnics i personal del Patronat Municipal d’Esports i
de l’Ajuntament.
Aquesta implicació fa possible assolir èxits en competicions a Catalunya, Espanya i fins
i tot internacionals, ascensos de categories o organitzar proves d’altíssim nivell al municipi.
Però això és només una part de la feina que es fa, perquè no hem d’oblidar la formació,
l’esport de lleure i les activitats amb la gent gran. Els èxits són importants, però encara ho
és més posar a l’abast de tothom, grans i petits, els mitjans perquè un hàbit com l’esport
que significa salut, esforç de superació, relació amb els companys, tingui cada dia més practicants.
Per aquest motiu us felicito i us animo a seguir treballant des del convenciment que fer
esport és millorar la qualitat de vida. El gran nombre d’entitats esportives i de practicants
ens fan sentir orgullosos del present i veure amb optimisme el futur del municipi i dels veïns i veïnes de les Franqueses del Vallès.
Josep Randos
Regidor d’Esports
President del Patronat Municipal d’Esports

L’esport s’ha consolidat cada vegada més en les nostres
societats com una de les formes més eficients de proporcionar salut i benestar i promocionar els lligams
socials i cívics que tant ens ajuden a fer poble.
Fer poble és un concepte fonamental per a la humanització de la nostra societat cada vegada més
globalitzada i universal. I encara ho és molt més en
el cas de les Franqueses que va tenir un gran creixement i es van deixar de banda elements tant essencials com els equipaments educatius o els eixos peatonals.
Parlem de realitats com les dues noves escoles, les dues noves llars d’infants, el nou institut o la rambla entre d’altres transformacions.
Dins aquest context l’esport juga el doble paper que hem anunciat abans. A les Franqueses tenim els millors ingredients que hi pugui haver per assolir un futur que ens proporcioni qualitat de vida i civisme. Tenim més de vuitanta entitats i clubs esportius que
compaginen perfectament el treball desinteressat pel poble amb oferir una oportunitat
de pràctica esportiva a tots els ciutadans. Són element imprescindible per fer poble i ens
n’hem de felicitar tots plegats. Fomenten la pràctica esportiva de qualitat i porten el nom
de les Franqueses arreu.
Les administracions tenim de la responsabilitat d’obrir camins i de posar els mitjans perquè aquest cabal humà pugui desenvolupar-se amb les condicions que requereix. Així ho
estem fent en diferents projectes, i en el cas de l’acabament de la zona esportiva municipal
i de l’entrada al municipi, però també en nous projectes de futur que han de situar les Franqueses en un lloc capdavanter a la nostra comarca.
Un anys més, doncs, us saludem des del butlletí del Patronat d’Esports i agraïm a totes
les entitats i clubs la seva aportació fonamental a construir els pobles que configuren el
nostre municipi.
Esteve Ribalta
Alcalde de les Franqueses

www.lesfranqueses.cat/esports
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1 Condicionament
dels antics vestidors
2 Arranjament de l’infermeria
3 Col·locació d’una nova
xarxa protectora exterior
4 Col·locació d’una nova xarxa
protectora camps de F7
5 Pintat del bar i local

4

6 Col·locació d’una nova
cartellera interior al bar
2

5

6

CAMP DE
FUTBOL
DE CORRÓ
D’AVALL

1

3

4

ACTUACIONS DE MILLORA
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1 Remodelació i instal·lació
de la gespa artiﬁcial
2 Retolació nova de la
instal·lació
3 Col·locació d’una nova
cartellera exterior

6

4 Col·locació d’una nova
ﬁnestra als despatxos
5 Instal·lació de nous lavabos
6 Pintat dels passadissos
dels vestidors

4

5

3

CAMP DE
FUTBOL DE
LLERONA

2

1
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1 Col·locació de nous
protectors a les cistelles
2 Col·locació de les
noves Bústies d’Entitats
3 Instal·lació del nou lavabo
adaptat per a minusvàlids

4

4 Adquisició de nou
material esportiu
5 Col·locació d’una nova
cartellera interior
6 Pintat dels passadissos interiors
7 Pintat de les voltes
del sostre exterior
7

1

3

6

PAVELLÓ
ESPORTIU
MUNICIPAL
5
2

6

ACTUACIONS DE MILLORA
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CAMP DE FUTBOL
7 DE BELLAVISTA
1 Condicionament bar
2 Pintat de la instal·lació i els accessos

1

2

1 Arranjament de ventilacions
al magatzem
2 Instal·lació del nou sistema
de vídeo vigilància
3 Col·locació de marcadors
nous a les pistes de petanca
4 Adquisició de la nova
rentadora per a les entitats
5

6

2

1

5 Instal·lació de les noves
proteccions exteriors i fanals
a les pistes de petanca

ZONA
ESPORTIVA
DE CORRÓ
D’AMUNT

4
3
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VOLS COMENÇAR
A PRACTICAR ESPORT?

ACTIVITATS DE
SALUT I LLEURE

El PME
t’ho posa fàcil

· 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 futbol
· Prebenjamí
· Psicomotricitat

vols fer tennis?
vols fer bàsquet?
vols fer handbol?
vols fer pàdel?
vols fer aeròbic?
vols fer patinatge?
o potser vols fer
bàdminton?
PLACES LIMITADES
PER A MÉS INFORMACIÓ:
www.lesfranqueses.cat/esports
Tel. 93 846 70 83
8

ACTIVITATS
PUNTUALS
· Cros Escolar
· Caminada Popular
· Diada del joc i de l’esport
· Trobades de petanca, de promoció de tir
amb arc, de bàdminton, Festa de la bicicleta,
Esquiada de Nadal, Sortides de bàsquet i
handbol al Palau Blaugrana, Juliol Esportiu...
· I moltes més!

BUTLLETÍ INFORMATIU DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

ESCOLA
ESPORTIVA DE
FORMACIÓ

El curs 09/10 ha estat marcat per una gran novetat amb els
més petits de l’escola esportiva del PME: per primera vegada
a les Franqueses s’ha introduït l’esport com activitat extraescolar a les escoles.
L’objectiu principal que es va ﬁxar al Patronat Municipal
d’Esports era oferir un ventall molt ampli d’activitats d’iniciació esportiva dins de totes les escoles del municipi, que conjuntament amb coordinació amb l’AMPA, es van adequar de
forma individual a les necessitats de cada centre.
Així per exemple, a l’escola Guerau de Liost es va decidir
oferir psicomotricitat, prebenjamí i mini tennis, on es va aconseguir una més que acceptable participació. El curs vinent hem
afegit dansa i futbol per encara donar més opcions als gustos
dels nens i nenes. A l’escola Joan Sanpera les activitats escollides van ser psicomotricitat i aeròbic, també amb una molt
bona participació. Ara també s’ha decidit introduir prebenjamí
i handbol. A l’escola Camins tant psicomotricitat com prebenjamí van superar totes les expectatives ﬁxades amb una participació altíssima. Aquesta temporada hem ofertat psicomotricitat i prebenjamí a l’escola Bellavista Joan Camps, i com a
novetat l’escola Colors oferta iniciació a l’esport. A mes a mes,

com tots els anys hi havia un grup de pre-benjamí al pavelló
que com sempre, tot i tenint en compte el gran ventall d’activitats ofertes a les escoles va ser un grup molt nombrós.
L’altra novetat va ser l’Escola d’Iniciació al Patinatge, que
es realitzar a la pista poliesportiva de Corró d’Amunt, i que ha
estat molt ben rebuda per part del municipi.
Pel que fa a la valoració global de les activitats, les primeres setmanes van ser les més dures, al tractar-se d’una nova
organització, tot i això cal destacar la gran acceptació per
part dels nens/es i la gran feina dels monitors que van fer que
l’adaptació per als nens sigues molt rapida.
El grup de Prebenjamí de entre 5 i 6 anys, és el més gran
de tots, amb ells es fan petites trobades al pavelló, que es realitzen 1 dissabte de cada mes, aquí els nens treballen els aspectes esportius duts a terme aquell mes, que pot ser des de jocs,
atletisme, gimnàstica, esports col·lectius com són l’handbol, el
bàsquet i el futbol, beisbol, i esports de raqueta, fent així que el
gran ventall d’experiències viscudes durant l’any sigui el més
enriquidor possible. Es tracta d’un pas previ en l’escala per començar a practicar un esport col·lectiu o individual especíﬁc.

Prebenjamí

www.lesfranqueses.cat/esports
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Patinatge

Psicomotricitat
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Bàdminton

Aeròbic

Apadis

Amb els més petits 3-4 anys fem psicomotricitat, l’objectiu és
treballar l’àrea social, motora i de comunicació dels nens/es
amb activitats d’aprenentatge sobre el coneixement de l’espai, el cos i la diversitat de material esportiu a traves dels jocs.
Dos activitats totalment noves han estat el patinatge i l’aeròbic, aquesta última ens va dur una miqueta més de feina, ja
que al principi només contàvem amb 5 nenes, però gràcies a
la col·laboració dels pares i mares, de la monitora i en especial
de les nenes, varem acabar el curs amb un total d’onze nenes;
al patinatge però cal destacar que des de el principi va tenir
una gran expectació i per tant la participació va ser total.
Tots els nens/es d’aeròbic i patinatge van estar treballant
durant tot l’any per poder fer una gran exhibició a ﬁnal de
curs, que no podem sinó agrair de tot cor els seus esforços
ja que van fer una grandíssima actuació davant d’un públic
multitudinari.
Durant el mes de desembre es va fer una activitat de caire puntual reunint al pavelló a tots els grups de prebenjamí,
psicomotricitat i aeròbic, acomiadant-se de l’any, la jornada
va estar marcada per una manca de participació, i una petita
presentació de la coreograﬁa de les nenes d’aeròbic.

El comiat de ﬁ de curs va ser al juny, on varem tenir rècord de
participació als grups de psicomotricitat i prebenjamí, i varem
poder gaudir de les exhibicions d’aeròbic i patinatge. Tots els
grups van ser obsequiats amb una medalla com a premi al
gran treball realitzat durant tot l’any.
Finalment donar les gràcies a tots els nens/es i pares i mares pel gran suport donat a la temporada 2009-2010. També
vull donar les gràcies a tots els monitors i monitores de Psicomotricitat: Lidia Ganduxé, Jordi Jimenez i Fernando Montijano. Prebenjamí: Rebeca Rof, Judith Toro, Rubén Garcia, Andrea
Jimenez, Lorena Arnaldos i Jordi Ganduxé. I també A Noelia
Fijo (Aeròbic) i Sara Gonzàlez (Patinatge).

www.lesfranqueses.cat/esports

Un any més la secció de bàdminton es suma a la revista del
Patronat Municipal d’Esports. Pel que fa a aquest esport, la
temporada 2009/10 va ser formada per un bon grup d’esportistes. Aquests van aconseguir ser primers en el campionat
escolar del Vallès Oriental. Tot i això, no ens van homologar
aquest reconeixement, ja que hi ha un article en el reglament
de la Federació Catalana de Bàdminton que diu que si un/a
jugador/a participa en algun altre campionat no pot accedir a
les ﬁnals de la lliga ni a les ﬁnals de Catalunya.
Aclarit aquest punt, vull destacar a les jugadores que van
merèixer aquesta ﬁta: Gisela, Judit, Marta, Laura, Sahara, Alba,
Cristina, Raquel, Belen, Natàlia i els jugadors Fernando i Jordii.
Els hi estic molt agraïts per la formació d’aquest grup tant fo
ormidable. Gràcies per la vostra ajuda.
També vull donar les gràcies a tots els pares i mares que en el
seu dia es van portar molt bé i van comprendre el motiu de l’anulació dels mèrits, negats per la Federació Catalana de Bàdminton.
Actualment esperem que a principis de gener puguem
tornar a obrir el grup de bàdminton que no s’ha pogut iniciar
en el mes d’octubre per falta de jugadors/es.
Apunteu-vos aviat!!! Moltes gràcies
Paco Barranco
Entrenador de bàdminton

Moltes gràcies a tots, us esperem l’any vinent!!
Sandra Alías
Coordinadora Escola esportiva

ESCOLA ESPORTIVA - ACTIVITATS DE FORMACIÓ
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Coordinació
ció Handb
Handbol
A ﬁnal de temporada
ada toca fer bala
balanç de tot el 2009-2010 de la
secció d’handbol del Patronat M
Municipal d’Esports. L’objectiu
abans de començar
ar la temporada estava clar: mantenir la gran
estructura de jugadors aconseguits la temp
temporada vinent amb els
equips corresponents. Avui és un fet constatab
atable el gran creixement produït per part de l’Escola d’Handbol de les
es Franqueses.
F
Destaquem, en primer lloc, el Torneig de Festa
sta M
Major
Handb
dbol a ﬁnals de setembre en el qual els equips van poder
der
disputar
ar els primers partits preparatoris per a la temporada.
te
Prese
esentació Handbol: una desﬁﬁlada amb molt de co
color on
tots els equips van presentar-se davant l’aﬁció i doblant el numero de jugadors.
Sortida al Palau Blaugrana
a: gran expedició va anar a veure
un partit al Palau Blaugrana,
a, un dels pavellons mes importants
de tot el món. Un gran ambient.
am
II Memorial Joan Buffí: gran torneig on totes les categories
van poder disputar un
u partit i endur-se el seu corresponent
obsequi de regal.
Jornades Coalim
aliment: aquest any les Franqueses va participar
i col·laborar
ar amb el BM Granollers amb totes aquelles escoles
que van
n voler
v
participar en aquest torneig.
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Trobada mini handbol a Granollers: els més petits van poder gaudir dels seus primers partits en una trobada molt interessant i positiva.
Festa de la Diada i de l’Esport: èxit de la trobada d’handbol,
on els equips van poder jugar un partit amistós contra rivals
de moltes entitats.
Cloenda d’Handbol del Consell Esportiu del Vallés Oriental: una trobada amb tots els equips que durant la temporada
han estat jugant entre ells.
Granollers Cup: organització conjunta per part del Club AEH
Les Franqueses i el Patronat Municipal d’Esports al Torneig Internacional amb seu a les Franqueses on la convivència amb
gent d’altres cultures unides per l’handbol es fa constància.
Campus Handbol les Franqueses: una estada a l’estiu en
la qual els nens poden gaudir de la vessant mes lúdica de
l’handbol, piscina, tennis, i excursions.
Finalment felicitar a tots els jugadors per les seves campanyes esportives en general i en concret a l’aleví masculí que
ha aconseguit la primera posició de la lliga juntament amb
l’infantil masculí.
Jordi Jiménez
Coordinador d’Handbol

BUTLLETÍ INFORMATIU DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
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Coordinació bàsquet
Una vegada ﬁnalitzada la temporada arriba l’hora de fer el
recull d’experiències i analitza els resultats obtinguts. Personalment, és un orgull haver compartit experiències tan gratiﬁcants amb jugadors/es i entrenadors/es que decideixen
estimar l’esport que a mi més m’agrada.
La temporada començava amb un nou rècord d’inscripcions i d’equips inscrits. En categories masculines tornàvem
a tenir tota l’escala d’equips des de Premini ﬁns a cadet i, en
la categoria femenina, ens trobàvem amb el mini i el infantil.
La gran sorpresa es produïa a l’Escola de Bàsquet on apareixien tres grups i un total de trenta cinc nens/es inscrits.
Antigament només teníem un grup. Aquest fet ens alegra de
forma especial perquè conﬁrma que gaudim d’una salut immillorable i aquests petits/es jugadors ja tenen el nostre ADN
i podem començar a treballar aspectes fonamentals per a la
practica esportiva de base.
Un altre fet que vull destacar és que tots els entrenadors/es
que hem tingut aquesta temporada són de la casa i la sorpresa
agradable és que alguns ja porten amb nosaltres més de cinc
anys. Podem dir que la gran família d’entrenadors es regenera
amb gent que ha nascut i crescut amb nosaltres. Gràcies a ells/
es i a la seva idea romàntica de la promoció del bàsquet, al Nadal es va organitzar el Torneig de Bàsquet d’Any Nou amb
rècord de participació i assistència. Aquest any equips de Saragossa, Girona i Lleida van participar durant un cap de setmana
en un torneig d’allò més emocionant en categories Premini i
cadet. La Federació Catalana ens va felicitar per l’organització
i de forma inesperada s’ha convertit en un torneig prestigiós
i cada any son més els equips que ens demanen participar-hi.
14
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Con cada any, les activitats s’han anat succeint de forma cronològica. Al mes de desembre l’equip Preinfantil va participar en
el Torneig de Parets amb una destacada actuació. Al desembre, la tradicional esquiada pels entrenadors i col·laboradors.
Al llarg del mes d’abril la sortida al Palau Blaugrana per veure
els quarts de ﬁnals de l’Euroleague entre el FC Barcelona i el
CF Real Madrid i el Torneig de Cambrils que aquest any van
participar els minis i cadets masculins i femenins.
A nivell formatiu, destaquem que el mètode treball és bo
i continuem treballant per millorar de forma continua. Els primers entrenadors tots són titulats i aquest any són molts els
segons que han aproﬁtat l’estiu per millorar la seva formació. A
nivell organitzatiu ha estat el primer any que els entrenadors
han realitzat una planiﬁcació individual tenint en compte les
particularitats variables: categoria, edat, nivell i fase formació.
Els entrenadors a ﬁnal de temporada han realitzat un seguiment individualitzat de cada jugador i una avaluació que servirà per que any rere any el jugador tingui un creixement esportiu adequat. Aquesta avaluació té en compte valoracions
tècniques tàctiques, físiques i d’actitud. El mètode persegueix
un creixement harmoniós i adequat de tots els jugadors/es.
Per acabar donar les gràcies a Josep Lozano, Carla Alacambra, Lorena Arnaldos, Míriam Lobato, Lidia Ros, Pilar Sanchez,
Andres Sánchez, Francisco Fernández, Ruben García, Marta Moliner, Oriol Gonzàlez, Teddy, Francisco Arnaldos, Hilari Ponce,Toni
Olivares, Adrià Martínez, Javi Liria, David Barrios, Patxi Fernandez,
Albert Pérez, Xavi Moya y Alejandro Valle. Tinguem molt clar que
sense el seu esforç i dedicació no sería possible fer el que fem.
Jordi Pavón Mauri
Coordinador PME
Les Franqueses Bàsquet

BUTLLETÍ INFORMATIU DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
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Escola de Tennis i de Pàdel
Des de fa dos anys, l’Escola de Tennis Jordi Plana juntament
amb el PME de les Franqueses gestionen les pistes municipals
de tennis de les Franqueses del Vallès. Enguany, d’octubre a
juliol s’han realitzat classes de nens i adults per millorar el nivell tècnic i tàctic d’aquest esport. L’aﬂuència de participants
al llarg de tot l’any ha estat molt massiva, ja que hem pogut
comptar amb la presència de 160 alumnes.
La novetat que l’equip tècnic ha introduït aquest any ha
estat la realització d’un campionat Pare – Fill al ﬁnal de la temporada. Finalment, el grup d’adults ha pogut participar en les
trobades que s’han realitzat al llarg de tot el curs.
Per altra banda, els alumnes de l’Escola de Pàdel han realitzat dos campionats interns organitzats pels seus respectius
monitors. L’aﬂuència d’alumnes al llarg de tot l’any es molt
massiva, fet que ha provocat una gran participació tant a les
classes com a les activitats organitzades.
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 practicants fent-los
gaudir de la pràctica d’aquest esport. Per aquesta raó, podem
aﬁrmar que tota l’Escola de Tennis i Pàdel ha millorat molt tant
a nivell tècnic com tàctic.
Jordi Plana
Director de l’escola de tennis

16
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Escola de Pàdel
àdell
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ACTIVITAT
FÍSICA GENT
GRAN

Gimnàstica de
manteniment
per a adults
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ACTIVITAT FÍSICA GENT GRAN I MANTENIMENT PER A ADULTS

Grup d’activitat física
per a la gent gran
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ACTIVITATS
DE LLEURE
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Ioga
El Ioga és una ciència, és una forma de viure, de veure la vida en tota la seva dimensió.
Prendre consciencia de tot el que ens envolta, de tot el que portem dins, i saber portarho amb equilibri.
Aquest any hem tingut sorpreses molt
agradables, han participat alumnes embarassades, i hem pogut disfrutar fent exercicis diferents per aquesta nova situació. Des d’aquí
volem dir-vos, en especial a les parelles que
estiguin esperant un esdeveniment tant especial com aquest, que s’informin, i busquin
centres de ioga on es facin preparacions al
part perquè realment són espais plens d’una
profunda sensibilitat, on interaccionen tots
tres la parella y el nadó, amb massatges, respiracions conjuntes, on a través dels moviments també repercuteixen sobre l’embaràs
el seu desenvolupament, la formació del nen,
i com a punt important, la preparació per a
donar a llum.
Com sempre per mitjà de diversos moviments hem treballat diferents tipus de problemes al llarg del any, des de migranya, mals
de cap, mals d’esquena, problemes respirato-

Tai Txi
ris,..... I no només a nivell físics, sinó que hem
aprofundit amb relaxacions, depenent dels
nivells d’estrès, ansietat o treballant diferents
tipus de respiració, que també ens aporten
un pau interior, una tranquil·litat, a nivell
emocional y mental i que s’aconsegueix amb
la constància. Recordant que la continuïtat i
la constància són imprescindibles per aconseguir bons resultats. Cap al ﬁnal del curs
hem començat a realitzar exercicis mes profunds, amb una implicació me profunda de
les diferents parts del cos, aplicats diferents
tipus de respiracions als moviments.
Així doncs amb la ﬁnalització dels curs
d’enguany esperem que els alumnes, hagin
gaudit força amb les classes, i que gaudeixin
d’una bona salut.
Convidem a tothom que vulgui a participar en el proper curs d’aquesta ciència que
busca per sobre de tot una bona salut a nivell
físic mental y emocional

En el nostre aniversari, el 2009-2010 ha estat el desè curs, estic molt satisfet de poder
continuar ensenyant el Tai Txi a la gent de les
Franqueses i de la comarca. Hem de celebrar
que alguns alumnes porten ja molt temps
amb nosaltres i tenen les mateixes ganes
d’aprendre com els que ara comencen de
nou aquest curs 2010-2011.
A tots els agraïm la seva constància pels
beneﬁcis que els reporta la pràctica del Tai
Txi. Sou benvinguts tots a provar-ho els dilluns de 18.30 h. a 20.00 h., al gimnàs de l’escola Guerau de Liost.
Toni Camps
Professor de Tai Txi

Pere Manel Montes
Professor de ioga
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Acabament de la
zona esportiva
municipal de
Corró d’Avall
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ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE CORRÓ D’AVALL
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Les obres d’acabament de la zona esportiva
de Corró d’Avall ja estan en marxa amb la
delimitació de l’espai, les feines topogràﬁques per determinar la duresa del
terreny i els moviments de terres.
El període d’execució de les obres
està ﬁxat en quatre mesos.
Les obres d’aquest nou projecte suposarà que es completi l’oferta d’infraestructures
d’equipaments esportius al
municipi amb la creació d’un
camp de futbol 7 de gespa artiﬁcial, 2 pistes de tennis, 3 pistes
de pàdel i l’ampliació de l’actual
aparcament.

Pistes de pàdel
Pel que fa a les 3 pistes de pàdel, estaran ubicades en l’espai
que hi ha entre el camp de futbol i l’ampliació de l’estacionament. Totes les pistes tindran enllumenat per a la pràctica del
pàdel en horari nocturn.
Les pistes seran prefabricades, amb panells del vidre en
el perímetre i amb paviment de gespa artiﬁcial especial per
pàdel.

Reordenament
L’acabament de la zona esportiva de
Corró d’Avall permetrà el reordenament
de l’espai actual, amb unes noves installacions necessàries que s’integren dins l’estructura del municipi. D’aquesta forma es vol assolir el
major rendiment possible dels espais públics millorant
l’accessibilitat general, l’aparcament i reservant nous espais
verds per la formació de parcs urbans amb criteris de sostenibilitat i reducció d’impacte ambiental de les obres.

Camp de futbol 7
El nou camp de futbol 7 de gespa artiﬁcial es construirà al costat del carrer Migdia, a la part sud-oest del camp de futbol.
El camp tindrà una xarxa de reg totalment automatitzada i
comptarà amb gespa artiﬁcial de ﬁbra mixta.
El camp tindrà amb una tanca perimetral i també una caseta per material d’entrenament i manteniment.

www.lesfranqueses.cat/esports

Pistes de tennis
Amb la construcció de les 2 noves pistes de tennis, que substitueixen les 2 velles que hi havia, es dotarà a la zona esportiva
d’un total de 4 pistes de darrera generació.
Totes les pistes comptaran amb punts de llum per a la correcta il·luminació de la pista en horari nocturn. Entre les pistes
es preveu enjardinar les zones amb diferent tipus de vegetació. Les dues pistes quedaran en una posició molt adequada
donat que al estar en la zona sud, estaran molt ben orientades
al sol a l’hora que tindran un coixí verd que les separarà de
la ronda nord. El paviment serà especial per pistes de tennis.

ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE CORRÓ D’AVALL
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El Complex continua treballant per als nostres abonats. Com
a gran novetat al inici del curs destacar l’ampliació de la
sala de fitness i la renovació de totes les seves màquines.
Una ampliació amb la qual volem millorar el nostre servei en
aquest espai i donar mes confort a tots el usuaris que diàriament hi practiquen activitat física.
Cal destacar ,dins d’aquest canvi, el considerable augment
del número de màquines cardiovasculars (cintes de córrer, bicicletes i el·líptiques), una ampliació que em cregut necessària
degut a la conscienciació dels diferents usuaris dels beneﬁcis
de la pràctica d’exercicis aeròbics per la millora de la salut.
Com cada any també cal parlar de l’inici de les
activitats aquàtiques (cursets, infantils i nadons) i
físiques (Pilates i gravity) les quals continuem
amb una molt bona acceptació, demostrant
que la població estan molt satisfeta amb
el servei ofert. Al igual que el Mante-

niment per adults i l’Activitat Física per la Gent Gran, un
clàssic dins del ventall de serveis oferts al municipi i que any
rera any te un alt percentatge d’ocupació.
Finalment, cal parlar d’una altra novetat que es porta a
terme aquesta temporada. Es tracta de la col·laboració que la
nostra instal·lació fa amb el Programa d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES), un programa pioner que recepta pràctica esportiva a l’atenció primària per millorar la qualitat de vida
dels pacients i prevenir l’aparició de determinades malalties. El
programa, impulsat conjuntament pel Departament de Salut i
la Secretaria General de l’Esport, lluita contra el sedentarisme.
El PAFES va destinat especialment a la població adulta, sedentària i amb factors de risc cardiovascular, als quals metges
i infermeres donaran consell sobre els beneﬁcis de realitzar
activitat física de forma regular i els prescriuran el tipus d’activitat física més adequat en funció de les condicions físiques i
de la patologia a tractar o prevenir.
CEM les Franqueses
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SETEMBRE 2009
Llerona i Cardedeu estrenen
la gespa del camp de futbol de Llerona
El diumenge 3 de setembre es es va jugar el primer partit a la
nova gespa artiﬁcial del camp de futbol de Llerona. El conjunt
local i el FC Cardedeu van ser els equips que van estrenar el
camp en un matx de pretemporada força igualat que va acabar amb victòria mínima, per 0 gol a 1, del Cardedeu.
L’estrena de la gespa va comptar amb la presència de l’alcalde de les Franqueses, Esteve Ribalta, el regidor d’Esports,
Josep Badia i el president de l’entitat, Jaume Viñas, així com
diversos directiu del club i un gran nombre d’assistents que
van poder comprovar la qualitat d’aquesta obra, llargament
reivindicada pels socis i aﬁcionats lleronins.
La remodelació del camp de futbol de Llerona ha suposat dotar a la instal·lació d’una solució de paviment de
gespa sintètica d’alta qualitat de darrera generació. Un material que requereix d’un menor i
menys complex manteniment que l’herba
natural i garanteix i millora les condicions idònies per a la pràctica esportiva del futbol. L’actuació ha inclòs
un arranjament dels accessos
perimetrals al camp de futbol i
també les instal·lacions de sanejament i reg necessàries per al
correcte funcionament i manteniment de la nova superfície.
També s’ha aproﬁtat l’actuació per a la millora 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 porteries i
laterals del camp i marcador electrònic.

El juvenil A del FC Barcelona
guanya el VIII Trofeu Sergi Barjuan
El juvenil A del FC Barcelona es va proclamar campió de la VIII
edició del Trofeu Sergi Barjuan de futbol que es va disputar el
dijous 10 de setembre al camp de futbol municipal de Corró d’Avall. El torneig, en la modalitat de triangular, també va
comptar amb la presència del juvenil A del Centre d’Esports
Sabadell i el primer equip del CF Les Franqueses, guanyador
del torneig preliminar que van jugar una setmana abans el
conjunts locals del municipi.
El primer partit, entre el FC Barcelona i el CF Les Franqueses va ﬁnalitzar amb empat a 0 gols. En el segon enfrontament, el Sabadell es va imposar als franquesins per 2 gols a
1. En el tercer i deﬁnitiu partit el FC Barcelona va imposar-se
clarament per 2 gols a 0, fets per David Vidal i Jonathan.
Abans de l’inici del tercer enfrontament, el CF Les Franqueses, el CE Sabadell i el FC Barcelona es va fer una fotograﬁa
commemorativa. En aquest moment es van fer uns breus parlaments que va encetar el president de la Federació Catalana
de Futbol, Josep Casals. Sergi Barjuan va assenyalar que “no
tinc paraules per agrair a tothom aquest esforç que beneﬁcia
una entitat com APADIS amb el nostre ajut”. L’alcalde de les
Franqueses, Esteve Ribalta, va tancar els parlaments fent èmfasi dels valors del Trofeu Sergi Barjuan “un trofeu amb un gran
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nivell esportiu pels equips que participen i el valor afegir de
destinar la recaptació a una entitat del nostre municipi”, va dir.
Ja amb el tercer partit començat es va fer el sorteig de
diversos obsequis als quals es podia optar en adquirir l’entrada
el torneig preliminar o del trofeu Sergi Barjuan. Es van sortejar
des de telèfons de darrera generació a nits en hotels de cinc
estrelles, recorreguts termals o sopars.
La recaptació de les entrades i l’equivalent econòmic de
les aportacions en material dels patrocinadors els destinaaven
a la fundació de les Franqueses del Vallès APADIS (Associació
d’Atenció a Persones amb Discapacitats i els seus Familiars).
Una vegada va ﬁnalitzar el partit entre el FC Barcelona i el
Sabadell es va procedir al lliurament dels trofeus als equips
participants i dels obsequis als assistents. Val a dir que tant
en el torneig preliminar com el dia del trofeu l’assistència al
camp del futbol municipal de Corró d’Avall va ser molt elevada. Al trofeu disputat ahir eren presents, entre d’altres, els
exjugadors del FC Barcelona Ramon Alexanco i Quique Costas, l’entrenador Joan Vilà i el periodista Xavi Torres, així com la
família Barjuan.
Al ﬁnal de l’acte van haver un parell de sorpreses. Sergi
Barjuan va obsequiar APADIS amb una pilota de futbol signada, mentre que l’associació franquesina, per la seva banda,
també va lliurar un record al futbolista i al seu pare.

Els nois i noies del Patronat d’Esports de les Franqueses van
organitzar en equips de 3 x 3, en el cas del bàsquet, i de 4 x
4 en el cas de l’handbol per poder fer partits en les diferents
categories: premini , mini, infantil, cadet i sènior.
Tots els participants de l’activitat van poder combinar la
seva competició i l’esport que més els agrada amb un activitat de tennis paral·lela, organitzada per l’Escola de Tennis Jordi
Plana.
A mig matí el Patronat d’Esports va convidar a tots els assistents amb un esmorzar que va servir per acabar d’agafar
forces i acabar les ﬁnals de totes les categories.
A les dotze del matí es va procedir al lliurament de medalles a tots els participants.

Presentació de la imatge de la Mitja Marató
Granollers-les Franqueses-la Garriga
El dimecres, 16 de setembre es va presentar la imatge de la
Mitja Marató Granollers-les Franqueses-la Garriga 2010. L’acte
es va fer a la seu del Consell Comarcal i va comptar amb l’assistència dels alcaldes de les tres poblacions, Josep Mayoral, de
Granollers, Esteve Ribalta, de les Franqueses del Vallès i Núria
Bulbena, de la Garriga.
També era present el president de la Mitja,
Toni Cornellas, organitzadora de la prova.
En aquesta edició el dissenyador de la
imatge, Vicens Viaplana, es va decantar
per recuperar el tradicional ninot que
identiﬁca la prova, però amb toc molt
colorista.

Èxit del Torneig social de 3x 3
de bàsquet i 4 x 4 d’handbol
El dissabte 19 de setembre al matí
es va celebrar al Pavelló d’Esports de
Les Franqueses el ja tradicional 3x 3 de
bàsquet i 4 x 4 d’handbol de Festa Major
obert per tots aquells que volguessin jugar
a una de les activitats previstes.
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Més de 200 ciclistes a la
Pedalada contra el canvi climàtic
En el marc de la setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura,
el diumenge 20 de setembre aproﬁtant la festa major de Corró d’Avall, es va fer la Pedalada contra el canvi climàtic. 223
esportistes van sortir al carrer amb les seves bicicletes per participar en la festa de la bicicleta
que organitzava el Patronat Municipal
d’Esports amb l’ajut i col·laboració
de la Unió Ciclista les Franqueses. L’any passat van prendre
part a la Festa de la Bicicleta
158 persones.
Amb sortida i arribada
des de a la zona esportiva de Corró d’Avall, petits
i grans van començar un
recorregut d’uns 12 km
que van passar per Corró
d’Avall, Bellavista i Llerona. A
l’arriba tothom va ser obsequiat amb aigua i croissants per recuperar forces.

BUTLLETÍ INFORMATIU DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

Aquesta festa de la bicicleta estava inclosa dins la campanya
pedalada contra el canvi climàtic impulsada per la Generalitat
de Catalunya. Amb els pocs més de 200 participants es va fer
un estalvi de 442 quilograms d’emissions de CO2.
Tots els participants que es van apuntar dins el període
d’inscripcions anticipades (entre el 14 i el 18 de setembre) van
ser obsequiats amb una samarreta blava en motiu de la festa.

Esportiva Festa Major de Corró d’Avall
La Festa Major de Corró d’Avall que es va celebrar del 18 al
21 de setembre va comptarà amb un munt d’activitats esportives: 3x 3 de bàsquet a la plaça de l’Espolsada i el 4 x 4
d’handbol amb jornada de portes obertes de tennis al pavelló
poliesportiu, pista poliesportiva coberta i pistes de tennis municipals, Torneig de Tennis o Torneig d’Handbol entre d’altres.
La Festa de la bicicleta urbana 2009 del diumenge, amb sortida
i arribada a la zona esportiva de Corró d’Avall i amb un recorregut de 12 quilòmetres aproximadament va ser una de les activitats destacades. Com cada any, també es va poder participar
al taller de Demostració Tai Txi i la tirada mixta de tir amb arc.

nals per jugada realitzada per guanyar al rival.
L’equip franquesí va repetir la mateixa formació que ja havia aconseguit el títol l’any anterior: Fernando Méndez, Eduard
Perales, David Guix i Salvador Barrios, els dos primers Mestres
Catalans.

El Club Escacs Les Franqueses renova el títol
de campió de Catalunya de Ràpides
L’equip del Club d’Escacs de Les Franqueses es va tornar a
proclamar campió entre els equips de Segona Provincial de
tot Catalunya en el Campionat de Ràpides per Equips el diumenge 27 de setembre a Sabadell. La competició, disputada
en el marc de la Festa Catalana dels Escacs, va tenir lloc en un
cèntric hotel de Sabadell.
El campionat de partides ràpides es disputava a 10 rondes
contra equips de totes les categories. Després d’enfrontar-se en
9 de les 10 rondes a equips de categories superiors (ﬁns i tot 2
de Divisió d’Honor), els jugadors de les Franqueses van aconseguir 21,5 punts individuals i 5 victòries. Això els va permetre
acabar primers absoluts entre els conjunts de 2a Provincial.
Els equips estaven formats per 4 jugadors i cada jugador
disposa d’un temps limitat a 3 minuts més 2 segons addicio-
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la parròquia dels terrenys on es troba situat el camp, i Àngel
Galiana, representant de la Federació Catalana de Futbol entre
d’altres persones.
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 penals
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. Es comptava amb 4 conjunts més que
la passada campanya.
Mossèn Vallicrosa va fer la benedicció de les persones i
del nou camp de gespa de Llerona des de la zona central de
l’equipament.
Acabats els parlaments inaugurals per part de les autoritats,
el CE Llerona, que prèviament havia rebut una placa commemorativa per part del representant de la Federació Catalana de
Futbol, també va lliurar una placa de record a l’Ajuntament.
Un partit de futbol enter el CE Llerona i l’Esport Club Granollers, que va ﬁnalitzar amb victòria dels lleronins per 3 gols a
2 i una botifarrada a les instal·lacions del Consell del Poble de
Llerona a la qual van assistir 350 persones van posar la cloenda
a l’exitosa jornada d’inauguració del camp de gespa de Llerona.

OCTUBRE 2009
Inauguració de la remodelació
del camp de futbol de Llerona
El dilluns, 12 d’octubre, es va inaugurar la remodelació del
camp de futbol de Llerona. La inauguració es va fer coincidir
amb la presentació dels equips del Club Esportiu Llerona.
Els actes van comptar amb la presència de l’alcalde de
les Franqueses del Vallès, Esteve Ribalta, el regidor d’Esports,
Josep Badia, el regidor de Política 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
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Lligues de futbol sala i de futbol set de Lleure
organitzades pel Patronat d’Esports
El dimarts 13 d’octubre de 2009 va començar la XIX Lliga de
Futbol Sala de Lleure a la pista Poliesportiva de Corró d’Amunt.
Aquest lliga, que es disputa a les noves instal·lacions de Corró
d’Amunt, reuneix deu equips que jugaran els dilluns i dimecres en una competició que es presenta amb moltes cares
noves i equips de nova formació.
En el cas de la Lliga de Futbol Set es tractava de la primera
edició que s’organitza des del Patronat d’Esports durant l’hivern.

La Fundació Apadis rep més de 3000 euros
del VIII Trofeu Sergi Barjuan
La Fundació Apadis va rebre el dimarts, 20 d’octubre, un txec
per import de 3.380 euros de la recaptació del VIII Trofeu Sergi
Barjuan de futbol que es va disputar el mes de setembre a les
Franqueses del Vallès.
L’acte va tenir lloc a la sala de plens de l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès i ha va comptat amb la presència de
l’alcalde de les Franqueses, Esteve Ribalta, el regidor d’Esports,
Josep Badia, l’exjugador del FC Barcelona, Sergi Barjuan així
com la presidenta de la Fundació Apadis, Imma Navarro.
Abans de fer el lliurament de la recaptació, Esteve Ribalta
ha destacat alguns dels valors del Trofeu Sergi. “Expressa la diversitat i riquesa dels de les Franqueses, porta el nom de les
Franqueses més enllà del municipi gràcies a un veí il·lustre com
Sergi Barjuan, el nivell esportiu de l’esdeveniment i el fet que el
futbol, que l’esport es vinculi amb altres entitats del teixit associatiu d’una manera benèﬁca”
La presidenta de la Fundació Apadis ha agraït el suport de
l’Ajuntament i la donació que servirà “per millorar la qualitat
dels serveis de tarda del centre”. Entre d’altres accions, es ﬁnalitzaran les obres d’adaptació d’uns lavabos per a persones
amb mobilitat reduïda.
Sergi Barjuan, per la seva banda, també ha donat les gràcies a Apadis per la col·laboració en el torneig previ que va
enfrontar als conjunts locals i en el trofeu que es va disputar
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el 10 de setembre assenyalant que “volem que el Trofeu faci
veïnatge, que faci poble i això s’està aconseguint. Aquesta
aportació que fem a Apadis és nostra i de la el gran nombre
de persones del poble que va assistir als partits”. Per últim, Josep Badia va dir que “ja s’han fet les primeres reunions per a la
propera edició del trofeu”.
Acabats els parlaments es va fer l’acte protocol·lari i la fotograﬁa de record del lliurament per part de Sergi Barjuan del
txec per import de 3.380 euros a Imma Navarro. Aquest diners
corresponen als dos dies de partits que es van jugar, el torneig
preliminar, el 3 de setembre i el Trofeu del dia 10.
La Fundació i Associació d’Atenció a Persones amb Discapacitats i els seus Familiars (APADIS) es va crear fa quinze anys
i es troba ubicada a les Franqueses del Vallès des del gener del
2002. APADIS té com a principal ﬁnalitat i objectiu promoure
la integració social i laboral de les persones amb discapacitat
en igualtat de drets i oportunitats i millorar la qualitat de vida
de la persona amb discapacitat i els seus familiars.

La prova, que va reunir un total de 31 equips, 11 més que en la
passada edició, es va tornar a fer a la Finca Can Sala Nissan de
Corró d’Amunt. El circuit, d’un quatre quilòmetres aproximadament presentava un aspecte immillorable per a la pràctica
del BTT amb les pluges que havien caigut els dies previs a
la prova. Era un traçat més aviat ràpid, amb poques trialeres,
com agrada als participants en aquest tipus de proves.
L’equip guanyador absolut de les III 2 Hores de Resistència
de Corró d’Amunt Bicicletes Segú es va imposar per davant
del conjunt Rockabites i de l’equip Món Bike.
En l’apartat local, va guanyar la parella formada per Jaume
Viñas i Amadeu Gordo, seguits de Jordi Forns i Jaume Oliveras
i dels juvenils Sergi Oliveras i Sergi Vázquez. Es dóna la circumstància que per primera vegada dos corredors nascuts a Corró
d’Amunt, la parella Forns-Oliveras, prenien part en aquesta prova.
Pel que fa a equips amb major nombre de participants,
que també tenien premi, van ser el conjunt Basolí, de Granollers, amb un total de sis equips, i el de Bicicletes Segú, que va
competir amb quatre parelles.
Tant els participants com els organitzadors han fet una valoració molt positiva de la prova pes seus desenvolupament i
per les condicions del circuit de la ﬁnca de Can Sala Nissan. La
seixantena de corredors que va prendre part van ser obsequiats amb nombrosos regals a més de l’esmorzar.

Bicicletes Segú s’imposa a les III 2 Hores
de Resistència en BTT de Corró d’Amunt
El conjunt de les Franqueses del Vallès Bicicletes Segú es va
imposar el diumenge 25 d’octubre en la tercera edició de les 2
Hores de Resistència en BT de Corró d’Amunt que organitza el
Club Ciclista Corró d’Amunt amb la col·laboració del Patronat
Municipal d’Esports.
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Votacions per escollir els millors
esportistes de les Franqueses 2008/2009
Una quinzena d’entitats van prendre part el dijous, 5 de novembre, en les votacions per escollir els millors esportistes de
les Franqueses 2008/2009 que es lliuraran el divendres 20 de
novembre en el decurs de la XIV Nit de l’Esport de les Franqueses. L’acte, organitzat pel Patronat Municipal d’Esports, es
van fer a la sala 2 del complex esportiu municipal.
Van participar en les votacions, que es van iniciar a les
21.30 hores, les següents entitats del municipi: CB Les Franqueses, CA A4 el km,CC Corró d’Amunt, CP Corró d’Amunt,
UC, CE Llerona, AE Handbol Les Franqueses, CE Okamishin, CE
Karate Nokachi, CP Bellavista, CF Peña los Amigos, AE Fondistes Bellavista, Sweetrade Bowling Club, Club Tir amb Arc Les
Franqueses i CE Volant Vallès.
El sistema per triar els esportistes va ser el mateix de l’any
passat. A les votacions només prenia part un representant de
cada entitat esportiva del municipi que amb anterioritat havien fet arribar al Patronat les seves propostes. Lògicament,
el vot i el resultat de les deliberacions són secrets i no es donaran a conèixer ﬁns el dia de la celebració de la XIV Nit de
l’Esport.
Les categories que es premiaran són promoció masculí,
promoció femení, formació masculí, formació femení, millors
esportista amateur masculí, millor esportista amateur femení
i millor entrenador/a. També hi haurà dos apartats especials al
qual les entitats podien presentar les seves propostes:gestes
esportives col·lectives i reconeixement als mèrits personals.
Amb la Nit de l’Esport de Les Franqueses es fa un reconeixement públic i es premia a aquells esportistes i entitats del
municipi de Les Franqueses del Vallès que han destacat pels
seus èxits i dedicació durant la temporada esportiva 20082009.
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El grup d’aeròbic del CEIP Joan Sanpera
fa una jornada especial de Hallowen
El dia 5 de novembre es va celebrar al CEIP Joan Sanpera una
jornada especial de Hallowen. Les noies del grup d’aeròbic
van fer un ball amb la cançó de Thriller de Michael Jackson
davant de tots els pares i familiars, que van poder gaudir de
l’activitat que organitza el Patronat Municipal d’Esports.
Molts pares i mares es van sorprendre de la positiva evolució del grup, amb una coreograﬁa en la qual tothom va estar
molt concentrades, amb perfecta sincronització amb les seves companyes.
La seva monitora Noelia Fijo es va mostrar molt contenta
amb el grup, ja que es van esforçar moltíssim per poder oferir el ball a temps. Cal destacar que els components es van
disfressar i es van pintar la cara. A més a més, van fer unes
màscares especials per aquest dia.
Tot i que algunes d’elles encara que són molt petites, es
va evidencia que això no és un impediment perquè es van
coordinar perfectament amb una mica d’ajut de la monitora.

Presentació dels equips i homenatge
als 50 anys d’Handbol a les Franqueses

El diumenge, 15 de novembre, va tenir lloc la presentació
d’handbol de totes les categories base del Patronat Municipal d’Esports i dels equips de l’AE Handbol Les Franqueses
al pavelló poliesportiu municipal de Corró d’Avall. L’acte va
comptar amb al presència de l’alcalde de les Franqueses, Esteve Ribalta, el regidor d’Esports, Josep Badia, el president de

l’entitat, Rafael Rosario i el president de la Federació Catalana
d’Handbol, Tomàs Moral.
A les 16.30 hores es van donar cita al pavelló tots els
equips d’handbol de les Franqueses. Van desﬁlar els següents
conjunts: Escola Esportiva Handbol, Benjamí Masculí, Aleví
Masculí 1, Aleví Masculí 2, Aleví Femení, Infantil Femení, Infantil Masculí, Cadet Masculí, del Patronat Municipal d’Esports i el
Juvenil masculí B, Juvenil Masculí A i Sènior Masculí per part
de l’AEH Les Franqueses.
A continuació es van fer els parlaments a càrrec de l’alcalde Esteve Ribalta i el regidor d’Esports Josep Badia. Tot seguit
va intervenir el president de la Federació Catalana d’Handbol
Tomàs Moral i ﬁnalment va tancar els parlaments el president
de l’AEH Les Franqueses, Rafael Rosario.
Acabada la presentació es va iniciar la celebració dels
50 anys d’handbol a les Franqueses. Es va fer un lliurament
de plaques en homenatge als fundadors del primer equip
d’handbol del municipi. També es va fer un reconeixement als
jugadors amb 10 anys al club, als patrocinador i ﬁnalment a
totes les persones que mereixien una distinció al llarg dels 50
anys d’handbol a les Franqueses.
Després d’aquest emotiu homenatge tots els equips es
van fer la tradicional foto de família per recordar el moment.
Un partit entre el sènior masculí el juvenil A del club va posar ﬁ
a una brillant presentació seguida per mares, pares i aﬁcionats
que van omplir les grades del pavelló.
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Millores de les instal·lacions a les zones
esportives de Llerona i de Corró d’Avall

Jornada d’equitació adaptada amb les
noies i nois de la fundació APADIS

Un cop inaugurada la instal·lació de la Zona esportiva de Llerona, durant els mesos de setembre i octubre es van realitzar
les darreres intervencions per millorar el funcionament del
nou i modern camp de futbol de Llerona.
Es va fer un nou lavabo pels espectadors amb accés per a minusvàlids, un caixa protectora de ferro pel marcador, una nova
ﬁnestra d’alumini al despatx del CE Llerona que millora el seu
aïllament i la nova cartellera del Patronat Municipal d’Esports
de les Franqueses.
Pintura i adquisició de pissarres
Al darrer mes d’octubre al Camp de Futbol Municipal de
Corró d’Avall s’ha pintat la Zona del Bar. La nova pintura, tant
exterior com interior, ha dotat aquest espai d’un aspecte més
modern i alegre. L’interior del local també s’ha pintat i s’han
adquirit noves pissarres de color negre que serveixen als clubs
per col·locar tota la seva informació.
Aquestes actuacions formen part del pla de millores de
les instal·lacions esportives que es realitzen des de el Patronat
Municipal d’Esports de Les Franqueses del Vallès

La Fundació Apadis i el Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament de les Franqueses van organitzar una jornada d’equitació adaptada el divendres 20 de novembre amb uns resultats molt positius.
La sortida es va fer al centre hípic de Mall. Les noies i els
nois que van participar van gaudir molt de l’experiència i tots
els monitors de l’hípica van estar molt atents i amables, dinamitzant el grup en tot moment.

El Patronat d’Esports cedeix material esportiu
a les escoles Camins i Joan Sanpera
El Patronat d’Esports va cedit durant la present temporada
material esportiu per valor de dos mil euros a les escoles Joan
Sanpera i Camins per a la pràctica esportiva. El material cedit
estava destinat a millorar el servei de la psicomotricitat i els
grups de prebenjamins.
Entre el material s’inclouen pilotes dels diferents esports
que practiquen, conus i material que ajuda a millorar l’agilitat i la coordinació dels més petits i petites. Amb aquesta
col·laboració el Patronat intenta millorar la iniciació a l’esport.
Aquesta activitat compta amb un grup molt notable de monitors que fan que això sigui possible.
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Durant la jornada els monitors van ensenyar als nois i noies les diferents parts del cavall, explicant una mica la funció
de cadascuna. A continuació, els hi van donar raspalls i eines,
de manera que poguessin pentinar el cabell dels cavalls i netejar la part de les ungles.
Tot seguit, acompanyats per un monitor, van anar muntant a cavall per un circuit exterior i, mentre esperaven el seu
torn, podien anar a donar un passeig amb grups de 6 dins un
carro tirat per un cavall.
Després del dinar els monitors els hi van donar una foto
de cadascun dels assistents a la sortida amb el cavall i un marc
perquè ells mateixos la posessin dins del marc i el personalitzessin amb llapis de colors.
No cal dir que també es van fer fotos de grup de record
amb aquest paratge eqüestre de fons. La tornada en autobús
es va fer a les 16:30h.

Va ser una jornada molt productiva i una bona experiència
per la qual APADIS ha mostrat el seu agraïment al Patronat
Municipal d’Esports per l’esforç que fan.

Francesc García fa segon a la general i primer
sots23 a la Copa Catalana de Ciclocròs
El corredor de les Franqueses del Vallès Francesc García ha debutat amb un gran paper a la prova que obria la temporada
de la Copa Catalana de Ciclocròs que es va disputar la el passat diumenge a Sant Joan Despí.
García va fer segon a la general i primer en la categoria
sots23. El guanyador absolut de la cursa, categoria elit, va ser
Francesc Carnicer, de l’equip Massi. La prova de Sant Joan Despí va estar marcada pel fort fent que va bufar en aquesta localitat, a l’igual que a tot Barcelona, durant el cap de setmana.
Francesc García va entrar a 50 segons del guanyador. El
corredor del club de Les Franqueses es va imposar en el darrer
tram de la cursa a Roger Arglaguer, de l’equip Pocar Joiers.
La segona cursa de la Copa Catalana de ciclocròs tindrà
lloc el proper diumenge 15 de novembre al Parc Gardeny, a
Lleida.

Èxit XIV Nit de l’Esport de les Franqueses del Vallès
Tina Raya, del Club Petanca Bellavista i Jordi Miró, de la Unió
Ciclista Les Franqueses, millors esportistes amateurs
El divendres, 20 de novembre, es va celebrar al Centre
de Recursos Agraris Masia Can Ribas la XIV Nit de l’Esport de
les Franqueses del Vallès, organitzada pel Patronat Municipal
d’Esports, amb l’assistència de 350 persones i un canvi de format respecte de passades edicions. Enguany s’ha fet una gala
en comptes d’un sopar.
La Festa va comptar amb la presència de l’alcalde de les
Franqueses del Vallès, Esteve Ribalta, el regidor d’Esports, Josep Badia i el president delegat de l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona, així com els regidors de l’equip de govern
Teresa Buigues, Joan Antoni Marín, Gisela Santos i Josep Randos.
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La XIV Nit de l’Esport de les Franqueses del Vallès, presenta per
Albert Piñol, director-gerent del Patronat Municipal d’Esports
es va iniciar amb el lliurament dels diplomes a tots els nominats i nominades, 52 esportistes de les categories Promoció
Masculí i Femení (nascuts l’any 1996-97-98-99- i 00), categoria
Formació Masculí i Femení (nascuts l’any 1995-94-93-92-91),
categoria Amateur Masculí i Femení (nascuts el 1990 i anys
anteriors) i categoria Millor Entrenador/a.

Reconeixements a
esportistes i directius
Després de passar un vídeo amb recull de les imatges, esportistes i esdeveniments de la temporada 2008/09 al municipi,
va prendre la paraula el regidor d’Esports i Serveis Municipals.
Josep Badia va assegurar que les Franqueses cada dia es mou
més, hi ha més activitats com pàdel, patinatge, futbol set o
augment de l’esport escolar. El regidor va agrair la tasca de
presidents i directius que “durant tota la setmana dedicant el
seu temps a l’esport” i va ﬁnalitzar animant “als esportistes i
integrants de les entitats a continuar treballant”.
A continuació va intervenir Josep Monràs, que va qualiﬁcar la vetllada de nit dels enamorats de l’esport. Educació,
hàbits saludables, relacions humanes són alguns dels valors
que va destacar Monràs. El president delegat de l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona també va tenir paraules de
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reconeixent a les persones que es troben al capdavant de les
entitats sense els quals, va dir, no tindria tant d’èxit i va afegir
que “el cor que batega molt fa que les Franqueses
L’alcalde Esteve Ribalta, va tancar els parlaments fent èmfasi en el nombre d’entitats i instal·lacions amb que compta el
municipi, recordant algunes ﬁtes com els títols de campió de
Catalunya del Club Escacs les Franqueses, els 50 anys d’handbol a les Franqueses, els campionats d’Espanya de Petanca i
de BTT o les participacions internacionals en esports com tir
amb arc o arts marcials.
Per a Ribalta “de vegades no som conscients d’aquesta riquesa”. Tanmateix va insistir que més important que els títols
són “les persones i les entitats que fan poble i a la vegada fan
història, hem d’agrair la vitalitat del clubs de les Franqueses”,
va concloure.

Premis a les gestes esportives:
Després dels parlaments es va iniciar el lliurament de guardons. Els primers que es van atorgar van els de les gestes esportives als equips que havien aconseguit alguna ﬁta important durant la temporada 2008/2009.
Els guardonats van ser el club A4 el Km, per les gestes durant la temporada entre les quals va destacar ser els primers
corredors locals classiﬁcats a la Mitja Marató.
Cristina Pérez, Andrea Lucero i Elena de Sande, campiones
de Catalunya de karate per equips.
L’equip juvenil de l’AE Handbol Les Franqueses, campió de
la Copa Catalunya i sotscampió de la competició la temporada 2007/08.
El Club Petanca Bellavista, com a campió de lliga masculí
i femení.
El cadet femení de bàdminton del Patronat Municipal d’Esports, com a campiones de Catalunya en categoria escolar.
Premis als mèrits personals:
Rosa Maria Isidro, del Club de Bàsquet les Franqueses, en
reconeixement per la seva tasca i dedicació en el foment del
bàsquet a Les Franqueses.

Albert Barquero, del Club de Tir amb Arc les Franqueses,
s, en
reconeixement per la seva tasca i dedicació en el foment del
tir amb arc a Les Franqueses.
Benito Hernández, del Club Esportiu Llerona, per la seva
tasca i dedicació en el foment del futbol a les Franqueses.
Club Ciclista Corró d’Amunt, en reconeixement per la organització del Campionat d’Espanya de Marató de BTT.

Millors esportistes
Un cop lliurats els premis de reconeixement es van desvetllar
els de millors esportistes en les diferents categories, començant per la de Millor Entrenador/a.
Els ﬁnalistes eren Albert Pérez, del PME secció bàsquet, Esteban Antequera, del Club Balonmano La Roca i José Montalva, del PME secció handbol. El guardó, lliurat pel Josep Monràs, va ser per a Esteban Antequera, campió d’Espanya amb el
seu equip.
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, ﬁnalista al
campionat d’Espanya i campiona de Catalunya.
En categoria Promoció Masculí els ﬁnalistes eren Rafa
Migueles, del Club Esportiu Karate Nokachi, Marc Frutos, del
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En categoria Amateur Masculí els ﬁnalistes eren Toni Flores,
del Club A4 el km, Jordi Miró, de la Unió Ciclista Les Franqueses i Ángel Galiano, del Club Tir amb Arc les Franqueses. El
premi va ser per a Jordi Miró, 6è classiﬁcat del rànquing del
circuit català de triatló. El lliurament dels premis els va fer el
regidor d’Esports Josep Badia.
Tots els premiats es van fer una fotograﬁa conjunta un cop
es van fer els lliuraments. La XIV Nit de l’Esport de les Franqueses del Vallès, amb un nou format molt exitós, va ﬁnalitzar amb
un sopar fred per als assistents servit a la primera planta de la
Masia Can Ribas.
Club Atletisme Canovelles i Oriol Miró, de la Unió Ciclista Les
Franqueses. El premi va ser per Oriol Miró, tercer a la duatló
infantil de Mataró o cinquè a Sant Feliu de Guíxols i de l’Ametlla del Vallès. Els guardons vans ser lliurats per Teresa Buigues,
regidora de Cultura i Pagesia.
En categoria Formació Femení els ﬁnalistes eren Paula Resina, del Club Esportiu Okamishin, Miriam González, del Club
Balonmano la Roca, Judit García, del PME, secció bàdminton i
Marta de Sande, del Club Esportiu Karate Nokachi . El premi va
ser per Miriam González, jugadora de la selecció catalana i seleccionada també per la selecció espanyola.
En categoria Formació Masculí els ﬁnalistes eren Santiago
Tomás, de l’AEH Les Franqueses, Sadok Moumni, del Club Esportiu Karate Nokachi i Sergio Rodríguez, del BM La Roca. El
premi va ser per a Sergio Rodríguez, camió d’Espanya i Catalunya. Va fer el lliurament d’aquests guardons l’alcalde Esteve
Ribalta.
En categoria Amateur Femení els ﬁnalistes eren Tina Raya,
del Club Petanca Bellavista, Jéssica González, del Club Esportiu Okamishin, i Anna Girbau, del Club de Tir amb Arc Les Franqueses. El premi va ser per a Tina Raya, segona al campinat de
Catalunya i 9a al d’Espanya. Tina Raya no era present a la gala
perquè es trobava concentrada amb la selecció espanyola. Va
recollir el guardó en el seu nom el president de l’entitat, José
Gallardo.
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El FC Barcelona Borges entrena amb els joves
jugadors d’hanbol de les Franqueses
El primer equip del FC Barcelona de la secció d’handbol va realitzar un entrenament al pavelló d’esports de les Franqueses
del Vallès el 24 de novembre al matí.
La iniciativa, nascuda del treball del Patronat Municipal
d’Esports i l’AEH Les Franqueses, va reunir prop de dues-centes persones al pavelló que van gaudir d’allò
més amb una sessió d’entrenament que
va combinar treball físic i tàctic amb
una altre part més lúdica i divertida, en la qual els jugadors va
compartir una estona amb
els més petits de la secció
d’handbol del Patronat i el
club.
L’entrenament
va
comptar amb la presència de les estrelles del FC
Barcelona Borges Rutenka,
Mikkel Hansen, Laszlo Nagy
o Iker Romero. El FC Barcelona Borges va agrair al municipi
l’acolliment rebut per part de tota
la gent i les institucions.

Un cop acabat l’entrenament, els jugadors, tècnics i membres
del staﬀ tècnic van organitzar dos partits amb els més joves
jugadors de les Franqueses que s’inicien en aquest esport.
Finalitzada aquesta iniciativa, els jugadors van fer-se les fotos amb els diversos grups de gent que es van apropar ﬁns el
pavelló i es va passar a la multitudinària i moguda “caça de ﬁrmes”, on cal destacar la generositat i gratitud mostrada
per tots els jugadors de la primera plantilla del FC
Barcelona Borges.

Més de 100 persones inicien
el cicle de passejades
“A cent cap als Cent”
El 26 de novembre el grup de gent
gran de les Franqueses del Vallès va
iniciar el cicle de passejades de la
temporada 2009-10 “A cent cap als
cent”. L’activitat va comptar amb la
participación de més de 130 persones.
Aquest any el grup estava format
pels municipis de les Masies de Voltregà,
Sitges, Santpedor i les Franqueses del Vallès.
Precisament va ser el nostre municipi el qui ha

BUTLLETÍ INFORMATIU DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

començat el cicle de passejades, amb organització a càrrec
del Patronat Municipal d’Esports.
El recorregut va ser d’uns 9 km aproximadament i va iniciarse i ﬁnalitzar a la zona esportiva de Corró d’Avall. Des d’aquest
punt els caminadors es van dirigir cap al parc de Milpins, on van
esmorzar. El recorregut va continuar en direcció al cementiri de
Marata i de retorn novament a la zona esportiva de Corró d’Avall
i Marata. Va ser una passejada molt agradable on tots els participants de les Franqueses i dels municipis que forment part
d’aquest cicle de caminades van poder gaudir del paisatge que
ofereix el nostre municipi.

Inaugurades les noves pistes dels
Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista
El passat dissabte, 28 de novembre, es van inaugurar lles noves pistes de petanca del Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista. L’acte va comptar amb la presència del regidor d’Esports
i Serveis Municipals, Josep Badia i la regidora de Polítiques Socials, Gisela Santos, així com els representants de l’Associació
de Llar d’Avis de Bellavista.
Amb motiu de la inauguració, el dissabte al matí es va disputar un torneig social de petanca organitzat per l’Associació
Llar d’Avis de Bellavista amb la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament
de les Franqueses del Vallès, amb la participació de tripletes de la Llar d’Avis
de Bellavista i d’altres Casals de la
Gent Gran les Franqueses.
La festiva jornada inaugural
es va completar amb una botifarrada popular per a tots els
participants, més d’un centenar. Una vegada van ﬁnalitzar
les partides es va fer el lliurament de trofeus i el descobriment d’un placa commemorativa.
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A banda de la cursa, a les Franqueses del Vallès es faran dues
activitats amb motiu de la Mitja. El Bateig del K4, el dijous 7 de
gener, que portarà el nom de l’empresari franquesí, Josep Maria Lloreda i el Concert de la Mitja, que tindrà lloc el divendres,
29 de gener, a les 20.30 hores al Teatre Auditori de Bellavista
amb la participació de les escoles de música de Granollers, la
Garriga i les Franqueses

Recepció al Club d’Escacs pel seu títol de campió de
Catalunya de partides ràpides

Les pistes, un total de quatre, es troben ubicades al pati del
Casal d’Avis i Centre Social i Cultural de Bellavista, al carrer Extremadura, 34-36. Amb aquesta actuació, a banda de les noves pistes, s’ha adequat un espai que utilitzen cada dia més
d’una cinquantena de socis de l’entitat.

Els alcaldes de les Franqueses, la Garriga i Granollers
planten l’arbre de la Mitja Marató
Ahir dimecres, 25 de novembre, es va fer la plantada de l’arbre al Bosc de la Mitja per part dels alcaldes de les Franqueses, Esteve Ribalta, la Garriga, Neus Bulbena i
Granollers, Josep Mayoral. Aquesta és una de
les activitats que s’organitzen amb motiu
de la Mitja Marató Granollers-les Franqueses-la Garriga que tindrà lloc el
diumenge 7 de febrer de 2010.
El bosc de la Mitja es troba situat
a l’avinguda Sant Julià del Polígon
Congost de Granollers. L’acte va
comptar amb l’assistència dels alcaldes Esteve Ribalta, Neus Bulbena
i Josep Mayorla i dels responsables
de la Mitja Marató.

A mitjans de novembre es va fer a la sala de plens de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès una recepció als equip del
Club Escacs Les Franqueses campió de Segona Provincial de
Catalunya en el Campionat de Ràpides per equips.
Els representants del club van rebre un record commemoratiu per l’èxit assolits i tot seguit els campions van signar al
llibre d’honor d’Esports de les Franqueses del Vallès.
Els Club d’Escacs Les Franqueses va mostrar el trofeu acreditatiu del campionat aconseguit el diumenge 27 de setembre a Sabadell.
El Club Escacs Les Franqueses té la seva seu al Centre Cultural de Bellavista on es pot adreçar tots els dilluns de les 17 h
a les 22 h qualsevol aﬁcionat que es vulgui iniciar en aquest
esport. També es pot posar en contacte amb el president, Joan
Mas, a través del telèfon 93 849 25 11.
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DESEMBRE 2009
L’esport contribueix a l’èxit de
la XIV Fira Mercat de Nadal i V
d’Entitats
Les activitats esportives van contribuir
a l’èxit de la XIV Fira Mercat de
Nadal i V d’Entitats de les
Franqueses del Vallès que
es va fer al desembre. A
banda de la participació de diversos clubs
a la V Mostra d’Entitats, també es van fer
activitats puntuals.
Així, la Unió Ciclista les Franqueses va organitzar un circuit d’habilitat en bicicleta adreçat
als més petits que es va muntar a la plaça de l’Ajuntament i una
passejada popular.
Un altre club que va tenir un espai exterior habilitat va ser
el Club de Tir amb Arc Les Franqueses, que va tornar a facilitar
a grans i petits poder practicar aquest esport.
A la plaça del consistori, a banda dels inﬂables, també es
va poder jugar a Bàdminton. En aquest cas, va ser la secció
de Bàdminton del Patronat Municipal d’Esport qui va muntar
dues pistes per a la pràctica d’aquest esport.
Pel que fa a activitats a l’interior de les carpes, el Club d’Escacs les Franqueses també va organitzar diverses partides als
seu estand.
Tot plegat van permetre als molts assistents de totes les
edats a la XIV Fira Mercat de Nadal i V d’Entitats implicar-se
encara més i gaudir d’aquesta mostra.
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Els equips de bàsquet
del PME a la comarca

Millores a la zona
esportiva de Bellavista

Durant els dies 5, 6 i 7 de desembre el preinfantil masculí del PME Les Franqueses
va participar en el Vè Torneig Vila de Parets
quedant en quinzena posició. L’equip entrenat pel Francisco Arnaldos i Hilari Ponce va
demostrar un molt bon nivell de joc contra
equips de molta entitat com el Joventut de Badalona, EB Vilareal i Tarragona.
Pel que fa a les Escoles de Bàsquet,
van començar el passat 28 de novembre amb el cicle de Trobades que
s’organitzen als diferents pobles
de la comarca.
L’Escola Blanca, entrenada
pel Josep Lozano va participar el
passat dissabte 28 de novembre en
el Torneig que organitza l’Escola Pia de
Granollers amb molt bon paper. L’escola Verda, entrenada per la Míriam Lobato, va quedar
campió del Trobada d’Escoles de Bàsquet que
de cap de setmana es va disputar a Canovelles.

Al començaments de desembre es van realitzat diverses millores a la Zona
Esportiva de Bellavista. Es
van fer actuacions de neteja
i pintura de les instal·lacions.
Aquestes obres de millores s’inclouen en el
pla de millores
continuades a tots
els equipaments esportius del municipi de les Franqueses del Vallès.
S’ha pintat tota la perifèria del
recinte, es va col·locar la nova cartellera, es van rehabilitar les zones
enjardinades i es va habilitar una
zona d’esbarjo amb dues màquines
expenedores.

Trobada de Psicomotricitat,
Prebenjamí i Aeròbic
El 19 de desembre es va fer trobada al pavelló d’esports amb els grups de psicomotricitat, prebenjamí i aeròbic.
Els nens de prebenjamí van fer una petita competició d’atletisme amb salts de llargada, carrera de relleus, carreres de salts
de tanques i llançaments de pilota.
Les noies de l’aeròbic, per la seva part, van fer un ball de
batuka amb la cançó de Bendita de batuka power, que van
exhibir amb una gran coordinació davant dels pares, tot i la
gran diﬁcultat del ball.
Per últim els nens de psicomotricitat van fer una activitat
moguda amb jocs de persecució i jocs amb pilota. Val adir
que es va trobar a faltar més participació per part de tots els
grups.
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Jornada de cloenda de l’Escola
de Tennis Les Franqueses
El dissabte 19 de desembre els alumnes de l’Escola de Tennis
Les Franqueses van poder gaudir d’una jornada de cloenda.
L’activitat es va dur a terme a les pistes municipals de Corró
d’Avall i durant tot el dia van anar passant els diferents grups
d’alumnes que podien participar al programa preparat pels
monitors.
L’assistència va ser molt notable al llarg de tot el dia, tant
de petits com de grans. Els tennistes van tenir l’ocasió de passar-ho d’allò més bé amb una gran varietat de jocs i partits.
Al ﬁnal de la jornada, tots dels participants va rebre un petit
obsequi, pels menuts una bossa de llaminadures i pels més
grans un moneder de la marca Tecniﬁbre. Finalment, tothom
va poder gaudir d’un refrigeri.

A la prova, que es va disputar al parc de San Salvador, també
van aconseguir bones actuacions els ciclistes Sergi López que
va quedar 14è i Marc Ortega, 17è, en Màster 30, així com Arnau Pericas que va estar a punt de fer pòdium, quedant 4rt. en
la categoria Sots 23 i Pau Pericas que també va aconseguir un
excel·lent 4rt lloc en la Categoria Cadet.

Esmorzar de cloenda de Nadal
del curs 2009/2010 de la Gent Gran
El dimarts 22 de desembre va tenir lloc a la sala del Complex
Esportiu Municipal de les Franqueses del Vallès, com cada any,
l’esmorzar de cloenda de Nadal del curs 2009-10 de la Gent
Gran del Patronat Municipal d’esports.
Van assistir uns 70 avis i àvies que van gaudir d’un gran esmorzar amb pa amb tomàquet i embotits, postres i un bon cava
per acabar bé l’any 2009 i començar bé el proper.
Per acomiadar l’acte l’alcalde Esteve Ribalta va desitjar a
tots els assistents unes bones festes i pròsper any 2010, juntament amb al regidor d’Esports Josep Badia, la regidora de
Polítiques Socials, Gisela Santos, la coordinadora de SEAE Sílvia Miñambres i al director gerent del Patronat Municipal d’Esports, Albert Piñol.

X Campionat de dobles
del CT Les Franqueses

Campió de Catalunya de Ciclocròs
A ﬁnals de desembre es va disputar el Campionat de Catalunya de Ciclocròs a Santa Coloma de Farners (Girona) en el qual
diversos socis de la Unió Ciclista les Franqueses - Bicicletes
Segú van prendre part. En categoria Màster 50 es guanyador
va ser Bernat Pino.
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El diumenge 29 desembre es va jugar la ﬁnal del X Campionat
de dobles 2009 que celebra el Club de Tennis Les Franqueses.
Després de les diferents rondes entre 18 parelles que es
van inscriure al tornegi, es van jugar les eliminatòries a les
quals van arribar a la ﬁnal les parelles formades pel Francesc
Genevat-Jordi Genevat i Joan Catafal-Jordi Ampurdanès.
En la ﬁnal es van imposar els germans Genevat pel resultat
de 6-4,6-2, revalidant així el títol aconseguit els 2 últims anys.

GENER 2010
II Torneig d’Any Nou de Bàsquet
Les Franqueses 2010
El dissabte 2 i diumenge 3 de gener de 2010 es va disputar a
les noves instal·lacions de Corró d’Amunt i al Pavelló d’Esports
de Corró d’Avall el II Torneig d’Any Nou 2010 amb rècord de
participació i aﬂuència.
El torneig que aquest any organitzava el Club de Bàsquet
amb la col·laboració del Patronat d’Esports de Les Franqueses,
va ser una iniciativa dels entrenadors del Patronat amb la voluntat d’organitzar una activitat vinculada al poble, que any
rere es converteixi en un torneig de renom.
Els equips participants van poder gaudir del dinar dels dos
dies en les mateixes instal·lacions i també d’activitats paralleles que es van muntar des de l’organització. En la ﬁnal de la
categoria, premini el CB Sant Josep de Badalona va demostrar
la seva superioritat al imposar-se per un contundent 74 a 45
contra el CB Mataró.
En categoria cadet, que es va disputar en el Pavelló d’Esports va reunir dotze equips. Destacar la presencia d’equips de
Girona, Tarragona, Lleida i Saragossa. Tots aquests equips van
poblar els hotels de la localitat i van gaudir d’un torneig que en
aquesta categoria va presentar un nivell molt alt de competició.
A la ﬁnal el CP Roser (sisè d’Espanya) es va imposar al JAC Sants
de Barcelona, en una ﬁnal irrepetible que va combinar velocitat,
competició i emoció. El resultat ﬁnal va ser 61 a 67.
Un cop acabada la ﬁnal es va procedir a l’entrega de trofeus,
amb la presència del regidor d’Esports de les Franqueses. Tots
els equips van ser obsequiats pel Patronat d’Esports de les Franqueses per la seva participació.

Torneig d’handbol memorial Joan Bufí
El dissabte 9 de gener es va fer el segon Torneig d’Handbol
memorial Joan Buﬁ al pavelló municipal d’esports de les Franqueses del Vallès amb la participació d’equips de categories
alevins a sènior de la comarca.
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Van participar dels tres
alevins del Patronat
Municipal d’Esports.
El primer classiﬁcat
aleví femení va ser
el HB St Esteve Palautordera, seguit
del PME Les Franqueses.
En categoria aleví
masculí 1 van quedar en
primer lloc els jugadors del
PME Les Franqueses, per davant
de l’Handbol la Garriga. Els premis al porter menys golejat van
ser per un jugador local Pau Cassà.
El primer classiﬁcat Aleví masculí 2 va ser el BM Granollers,
mentre que en segon lloc va quedar el PME de les Franqueses. Els premis de màxim golejador i porter menys golejat van
recaure en el Dani Navarro i Jonathan.
El Benjamí masculí es va enfrontar al BM Granollers, que va
quedar primer, per davant de les Franqueses. El premi a millor
porter va ser per a Oriol Gallego. El premi a màxim golejador
va caure a mans d’en Pau també de les Franqueses.
El Cadet masculí del Patronat Municipal d’Esports, davant
el HB Mataró, va aconseguir la primera posició del torneig i els
premis a màxim golejador per a Samuel de les Franqueses i el
del porter menys golejat, Ivan.
L’Infantil femení de les Franqueses també va fer triplet
aconseguint la primera posició del torneig davant l’HB Cardedeu, màxima golejadora Maria Mateos i millor portera, Giovanna.
Finalment tancant la matinal de partits l’Infantil masculí
va guanyar amb comoditat a l’Alpe la Llagosta, enduent-se el
premi al millor porter a Aleix Agustí de les Franqueses, i màxim
golejador pel també jugador de les Franqueses Daniel Toro.
Pel que fa als equips del Club AE Handbol Les Franqueses,
el juvenil A va guanyar per 34-23 gols a l’Handbol la Garriga.
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El trofeu al màxim golejador va ser per a Santiago Tomàs i
Alex Garcia tots dos integrants de AE Handbol Les Franqueses.
El juvenil B va perdre per 23-32 davant l’HB Cardedeu.
El Sènior va guanyar per 22-17 a l’HB Canovelles. El premi al màxim golejador va ser
compartit, ja que va haver un empat entre Isaac Suárez i Sergio Criado de l’AE
Handbol Les Franqueses. El millor porter va ser l’Alberto Rodríguez també de l’
AE Handbol Les Franqueses.
El Patronat Municipal d’Esports va
agrair a tots els col·laboradors, tècnics,
patrocinadors, jugadors i públic la seva
presència, treball i esforç.

Adequació de les instal·lacions del
Club de Tir amb Arc Les Franqueses
Durant el mes de gener el Club de Tir Les Franqueses va adequar un lavabo per a minusvàlids en les
seves instal·lacions. Recordem que la entitat té la seu a les
antigues casernes militars.
Aquesta actuació, complementa les realitzades pel Patronat Municipal d’Esports, com van ser les millores al servei de
minusvàlids del pavelló municipal d’Esports, les noves oﬁcines
del club de bàsquet i club d’handbol de les Franqueses o les
noves bústies per a les entitats esportives

El XVIII Cros Escolar i XV Cros Popular
estrena ubicació al Parc El Mirador de Bellavista
El XVIII Cros Escolar i XV Cros Popular de les Franqueses del
Vallès organitzat pel Patronat Municipal d’Esports amb la collaboració del Consell Esportiu del Vallès Oriental que es va celebrar el dissabte, 16 de gener, va augmentar la participació d’anteriors edicions arribant enguany als 548 corredors i corredores.
La nova ubicació del la prova, al Parc El Mirador del Bellavis-

ta, va ser tot un èxit, tant pel que fa als aspectes organitzatius
com al recorregut, que va agradar als atletes.
Van prendre part al Cros popular masculí 28 corredors i al
Cros popular femení 4 corredores. En categoria cadet masculí
van córrer 17 atletes i en categoria cadet femení 4. En Infantil masculí 45 corredors
i en Infantil femení 47 corredores.
La categoria Aleví masculí va
comptar amb 50 atletes i la
d’Aleví femení amb 48. En
Benjamí masculí, la més
nombrosa, van participar
66 corredors i un total de
54 en benjamí femení. En
la categoria de Prebenjamí masculí van córrer 61
nens i en Prebenjamí femení un total de 39 mentre que
en la categoria Mini masculí
van participar 55 nois i en la categoria Mini femení 30 corredores.
En total van participar 548 atletes, 24 més
que l’any passat que va registrar una xifra de 521 atletes.
CLASSIFICACIONS
Cros Popular masculí:
1r. Toni Flores (A 4 el Km)
2n. Carlos Díaz (CA Canovelles)
3r. Alfonso Guillem (CA Canovelles)
Cros Popular femení:
1r. Loida Reyes (CA Canovelles)
2n. Anita Pineda (CA Canovelles)
3r. Mari Martínez (CA Canovelles)
Cadet masculí:
1r. Mourad Mounim (CA Canovelles)
2n. Abter El Chouri (CA Mollet)
3r. Jonathan Collado (PM Esports)
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Cadet femení:
1r. Marina Pérez (CA Parets)
2n. Emili Pineda (CA Canovelles)
3r. Mar Quiles (CA Parets)
Infantil Masculí:
1r. Manel Egea (CA Canovelles)
2n. Pol Rovira (CA Granollers)
3r. Marc Ramírez (CA Granollers)
Infantil femení:
1r. Anna Surroca (CA Granollers)
2n. Soﬁa Pineda (CA Canovelles)
3r. Laura Merino (CA Granollers)
Aleví Masculí:
1r. Moued Madiki (CA Granollers)
2n. Younes Eloukili (CA Montornès)
3r. Roger Subirón (CA Parets)
Aleví femení:
1r. Paula Vila (CA Canovelles)
2n. Yazmina Mesa (CA Canovelles)
3r. Irene Martínez (CA Mollet)
Benjamí Masculí:
1r. Mohamed Choriquet (CA Canovelles)
2n. Antonio López (CA Mollet)
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3r. Iván Romero (CA Granollers)
Benjamí femení:
1r. Inas Kaotih (EE La Garriga)
2n. Berta Vives (CA Montornès)
3r. Sònia Cerdà (PM Esports)
Prebenjamí Masculí:
1r. Isaac Paradas (CA Mollet)
2n. Jaume Piñol (Independent)
3r. Marcel Montané (CE Llinars)
Prebenjamí femení:
1r. Gisela Vargas (CA Granollers)
2n. Clàudia Morales (CA Mollet)
3r. Meritxell Terradelles (CA Granollers)
Mini Masculí:
1r. Marc Vinagre (CA Canovelles)
2n. Aisier Andrés (CA Parets)
3r. Sergi Miró (PM Esports)
Mini femení:
1r. Laia Vives (CA Montornès)
2n. Laia Piñol (Independent)
3r. Maria Martin (CEIP Camins)

El Patronat Municipal d’Esports va agrair al monitor d’aquesesta activitat i de l’escola de bàdminton, Paco Barranco, la seva
eva
dedicació i el constant interès en fomentar aquest esport a les
Franqueses del Vallès.

Jornada contra la violència de
gènere al pavelló municipal d’esports
El pavelló municipal d’esports de les Franqueses del Vallès va acollir el diumenge 17 de gener una jornada contra
la violència de gènere organitzada pel Patronat
Municipal d’Esports, el gimnàs Okamishin i la
col·laboració de la regidoria de Seguretat
Ciutadana que va comptar amb una quarantena d’assistents.
L’activitat, que era gratuïta, es va iniciar a partir de les 10 del matí, va durar
aproximadament tres hores i va consistir en treballs de defensa personal
impartits per José Manuel Guisado,
del CE Okamishin.
El Patronat Municipal d’Esports va
obsequiar a totes les participants amb
una samarreta commemorativa de l’acte.

Jornada de promoció
de bàdminton
El diumenge 17 de gener va tenir lloc en el pavelló
poliesportiu municipal de les Franqueses una jornada de promoció de bàdminton que va comptar amb l’assistència d’una
vintena de participants.
Una part d’aquests assistents eren alumnes de l’escola de
bàdminton del Patronat Municipal d’Esports i altres familiars
seus o amics que van voler gaudir una estona amb aquest
esport.
La jornada va començar a les 10 hores i es va perllongar
durant tot el matí. Una vegada va ﬁnalitzar tots els participants
van poder recuperar forces amb els obsequis d’alimentació
que van rebre per part del Patronat Municipal d’Esports.
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Final de consolació Top-4 Infantil femení d’handbol
El 23 i 24 de gener es va celebrar al Pavelló Municipal d’Esports
de les Franqueses del Vallès la fase ﬁnal top-4 Infantil femení
d’handbol del Consell Esportiu del Vallès Oriental, classiﬁcatòria per a la fase ﬁnal de Federació Catalana d’Handbol.
Van prendre part els equips del BM la Roca, BM Granollers,
H Mataró i H les franqueses del Vallès. Els 4 equips havien quedat en les 4 primeres posicions de la lliga del Consell Esportiu
del Vallès oriental.
En la ﬁnal de consolació, el conjunt franquesí va guanyar a
l’HB Mataró en un excel·lent partit. La ﬁnal es va decantar pel
costat del BM la Roca tot i que el BM Granollers no va posar
les coses fàcils.

exclusió per als abonats pensat perquè els menuts puguin
aprendre jugant, divertir-se i desenvolupar la seva creativitat
a través de jocs adequats a les seves edats en grups de com
a màxim 12 infants i amb un tècnic qualiﬁcat en tot moment
a la sala.
L’horari de funcionament del nou servei és de les 17.15
hores a les 19.30 hores de dilluns a divendres coincidint amb
tot el període escolar. Per deixar els infants no cal inscripció,
l’escollida es fa per ordre d’arribada ﬁns a omplir el grup.
El dia d’entrada en funcionament una dotzena de nenes i
nens fa van utilitzar El racó del Joc, el nou servei del Complex
Esportiu Municipal de les Franqueses del Vallès.

La idea de reunir els clubs de petanca del municipi va néixer
ja fa catorze anys i permet a tots els participants reunir-se i
conèixer de més a proa la realitat dels seus companys.

Esquiada anual del Patronat
Municipal d’Esports

XIV Trobada de Petanca a Corró d’Amunt
Fase final Top-4 de l’infantil masculí d’handbol
L’equip infantil masculí d’handbol les Franqueses va prendre
part a la Roca a la fase ﬁnal Top-4 del Consell esportiu del Vallès oriental els dies 23 i 24 de gener després d’assolir la segona posició a la lliga arribant a la ﬁnal després d’imposar-se al
St. Esteve de Palautordera.
El diumenge van perdre la ﬁnal davant el BM
la Roca, però va acabar molt content de la
seva participació ja que var assegurar-se
la classiﬁcació per a la fase ﬁnal de Federació Catalana d’Handbol.

El Racó del Joc, nou servei
del Complex Esportiu
Municipal
El dilluns 25 de gener es va posar en marxa amb una jornada
de portes obertes a partir de
les 17.15 hores El Racó del Joc,
un nou servei per als més menuts que ofereix el Complex Esportiu Municipal de les Franqueses.
El Racó del Joc és un espai tancat i
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A mitjan de febrer es va celebrar a les noves instal·lacions de
Corró d’Amunt la XIV Trobada de Petanca que anualment organitza el Patronat d’Esports Municipal de les Franqueses.
Dins un marc molt adient pels participants el CP Bellavista, CP Llerona, CP Casal d’avis (Casal de Corró d’Avall i Casal
d’avis de Bellavista) i CP Corró d’Amunt van començar la competició a les nou del matí. La fórmula de competició que es basava en tres partides de tots
contra tots que es disputaven amb quatre tripletes per equip. Després de la
primera partida es va preparar l’esmorzar de germanor entre tots els
equips,organitzat pel Patronat
d’Esports.
El Club Petanca Bellavista es
va imposar en el marcador ﬁnal
de la competició, el CP Corró
d’Amunt, que va cedir un punt
molt important a la darrera partida, va quedar en segon lloc, el CP
Llerona va quedar en tercer lloc i el
Casal d’avis (Corró d’Avall i Bellavista)
va ser el quart classiﬁcat.

Una trentena de persones van participar els dies 28, 29 i 30
de desembre a la Cerdanya de l’esquiada que anualment organitza el Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses del
Vallès.
L’activitat, nascuda pels col·laboradors de l’escola esportiva del Patronat Municipal d’Esports, com cada any va reunir
col·laboradors, ajudants d’entrenador i gent del municipi que
ha volgut participar d’una activitat d’allò més divertida.
La sortida, que aquest any va estar capitanejada pel director-gerent del Patronat d’Esports, va ser de tres dies d’esquí
a les pistes de la Masella on van estar hostatjats a l’hotel de
Bellver de la Cerdanya Bon Repós.
Els participants tenien tots els àpats a pista i els sopars es
realitzaven a l’hotel. Els col·laboradors que van participar
d’aquesta activitat van tenir importants descomptes.
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FEBRER 2010
III Campionat de Tir amb Arc de Catalunya de Sala
per a cadets i menors de 18 anys
El 7 de febrer es va celebrar al Pavelló Poliesportiu Municipal
de Sant Celoni, el III Campionat de Tir amb Arc de Catalunya
de Sala per a cadets i menors de 18 anys amb un bona actuació dels representants del Club de Tir amb Arc Les Franqueses.
Dos dels seus integrants, Jon Sánchez Morera i Aleix Terrades Richart van fer podi. Sánchez va quedar tercer classiﬁcat
en Arc Nu Esquirol Masculí mentre que Terrades va fer tercer
en la modalitat d’Arc Recorbat Benjamí Masculí. L’altre representant del club de les Franqueses va ser Isaac García Galiano.

XIV Mitja Marató Granollers-les Franqueses-la Garriga
La 24a Mitja Marató Granollers-les Franqueses-la Garriga que
es va córrer diumenge 7 de febrer va registrar més participa-

ció que mai, al voltant de 6.300 atletes, que van travessar el
nostre municipi sense cap incident. Els corredors van rebre els
ànim dels aﬁcionats quan van passar per Llerona i Corró
d’Avall.
Els atletes van passar els carrils laterals de
la nova rambla de pujada i baixada amb els
aplaudiments dels espectadors i també
amb el suport de les formacions de l’Escola Municipal de Música Claudi Arimany que una vegada més van amenitzar els pas dels corredors des del
pàrquing del costat de l’Ajuntament.
Pel que fa a la cursa, els atletes kenyans van tornar a imposar-se. En categoria masculina va guanyar Robert K
Cheruyiot, amb un temps de 1 h 02 m 02 s.
Darrera d’ell es va classiﬁcar Erick Kibet, a un segon
i Chema Martínez, que va fer un temps de 1 h 03 m 13 s.
El millor atleta de les Franqueses va ser Toni Flores, del
club A 4 el Km, que va tenir problemes físics en els darrers
quilòmetres de la prova i va entrar el 40è amb un registres de
1 h 14 m 42 s. El millor classiﬁcat del club franquesí i primer atleta de Granollers, va ser Jaume Aragonés, que va aconseguir
l’onzena posició amb un temps de 1 h 10 m 29 s.
En categoria femenina es va imposar Joyce Chepkirui, per
davant de Monica Jeppkoech i Azuncena Díaz. L’exentrenadora del Club Hanbdol Les Franqueses Femení, Anabel Gracia, va
ser la primera corredora de Granollers, arribant en 9a posició.

Projecte conjunt del PME i l’escola
Colors per alumnes de P-4
El mes de febrer el Patronat Municipal d’Esports juntament amb l’escola Colors van iniciar un projecte de collaboració adreçat als alumnes més petits consistent en
que nens i nenes de P-4 visitin les instal·lacions esportives que disposa les Franqueses del Vallès.
El programa permet al mateix temps ampliar el projec-
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te educatiu del centre mitjançant els esports i desenvolupar
tots els coneixements necessaris per a un nen o nena de 4
anys. Durant aquestes sessions hi ha un monitor que els
fa una classe pràctica de cada esport.
S’han fet sessions al pavelló i les pistes de
tennis i també es van donar a conèixer esports com el rugby, vòlei i hoquei.

Nous despatxos a l’AEH Les
Franqueses i el CB Les Franqueses
El 8 de febrer va fer el lliurament de les
claus de les noves oﬁcines als clubs de
bàsquet i handbol de Les Franqueses del
Vallès. L’acte simbòlic va comptar amb la
presència del regidor d’Esports, Josep Badia, i el director-gerent del PME, Albert Piñol,
els presidents de l’handbol, Rafael Rosario, i el del
Club Bàsquet Les Franqueses, Esteve Moliner. Els directius
de les entitats franquesines van rebre de mans del regidor les
claus dels nous despatxos.
El Patronat Municipal d’Esports continua amb el seu pla
de millora de les instal·lacions, i aquesta vegada l’actuació s’ha
fet del Pavelló d’Esports. Els antics lavabos situats a l’entrada
de la instal·lació s’han substituït pels nous despatxos d’aquestes dues entitats que desenvolupen la seva activitat en l’equipament esportiu.
Entre els dos despatxos el Patronat d’Esports s’ha recuperat la
‘Bústia d’Entitats’ un espai
físic perquè les altres entitats esportives del municipi recullin tota la correspondència interna i
externa. Aquest nou espai s’ha completat amb
l’habilitació d’un nou
lavabo per a minusvàlids.
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Millores a les instal·lacions esportives
de Llerona i del Pavelló d’Esports
Durant la primera setmana de febrer es van acabar les millores
en els serveis de minusvàlids de les instal·lacions esportives
de les Franqueses.
Aquestes actuacions realitzades des de el Patronat d’Esports permeten un millor accés i comoditat als serveis per
minusvàlids, tant en el Camp de futbol de LLerona, com en el
Pavelló d’Esports.

Nous taulells a la pista central
del Pavelló d’Esports
A ﬁnals de febrer van ﬁnalitzar les millores a les cistelles del Pavelló d’Esports Municipal de les Franqueses
amb la col·locació els nous taulells
de la pista central i noves proteccions dels taulells de les pistes laterals.
Aquest nou condicionament de
les instal·lacions ha de permetre un millor desenvolupament de la pràctica basquetbolista i s’emmarca dins del pla de millores
que s’estan realitzant des del Patronat Municipal d’Esports.

II Pedalada l’Aventura és l’Aventura
La II Pedalada l’Aventura és l’Aventura, organitzada per la Unió
Ciclista les Franqueses amb el suport del Patronat Municipal
d’Esports que es va fer al mes de febrer va reunir 450 inscrits.
La prova es va desenvolupar sense cap incident i amb bones
condicions climatològiques.
La pluja que havia caigut el dia anterior va deixar els dos
recorreguts, de 40 i 16 quilòmetres respectivament, amb algunes zones de fang i bassals, però que no van impedir que
els participants gaudissin de les dues rutes dissenyades pels
components de la UCF.
Tots els corredors que van prendre part a la prova, que
tenia com a punt de sortida i arribada el Parc de Milpins, van
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rebre un obsequi en ﬁnalitzar i també una botifarra i begudes
d’esmorzar.
En el recorregut llarg, amb una participació de 325 persones, el primer classiﬁcat va ser Marc Plans en categoria masculina i Núria Lauco en categoria femení. El primer corredor local
en fer la volta llarga i segon a la general va ser Marc Pallejà.
Pel que fa al recorregut curt, amb una participació de 125
persones, es va imposar Daniel Berenguer en categoria masculina i Anna Segú en categoria femenina.

Al ﬁnalitzar el recorregut va tenir lloc el dinar de germanor
amb totes les poblacions participants en aquesta trobada del
Xè Cicle Passejades Gent Gran “A cent cap als cent”: Sitges,
Santpedor, Les Masies de Voltregà i les Franqueses.

Jornada de bàdminton i
bàsquet amb la fundació APADIS

Sortida a Sitges del grup de gent gran del PME
El dimecres 24 de febrer una vintena de participants
del Grup d’Activitat Física per a la Gent Gran ha
assistit a la passejada organitzada per la població de Sitges. Aquesta passejada estava inclosa
dins el programa de Cicle de Passejades “A cent
cap als cent” que organitzen els pobles inclosos
al programa amb la col·laboració de la Diputació
de Barcelona.
El recorregut, molt planer, va passar per la zona
del Miralpeix i tothom va gaudir del paisatge costaner
de Sitges. Fins i tot hi es va fer una parada a la sorra de la
platja on es van realitzar estiraments.

El pavelló municipal d’esports de les Franqueses del Vallès va
acollir el dissabte 27 de febrer una jornada amb la fundació
APADIS organitzada pel Patronat Municipal d’Esports, amb la
secció de Bàdminton i la col·laboració del Club de Basquet les
Franqueses que va comptar amb uns 75 assistents.
L’activitat va durar aproximadament quatre hores i va consistir en una sessió de bàdminton per a tots els nens i nenes
de la fundació APADIS a càrrec del tècnic de Bàdminton Paco
Barranco.
Durant la matinal, el Patronat Municipal d’Esports va obsequiar a tots els nens i nenes amb un esmorzar i una samarreta
per a cada participant.
Els components d’ADIS van fer entrega d’un reconeixement al regidor Josep Badia. Acte seguit van jugar un partidet
de bàsquet entre un equip del Club de Bàsquet de les Franqueses i tots els nois i noies de la fundació APADIS.
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La XIV Trobada de Petanca, a Corró d’Amunt
A mitjan de febrer es va celebrar a les noves instal·lacions de
Corró d’Amunt la XIV Trobada de Petanca que anualment organitza el Patronat d’Esports Municipal de les Franqueses.
Dins un marc molt adient pels participants el CP Bellavista,
CP Llerona, CP Casal d’avis (Casal de Corró d’Avall i Casal d’avis
de Bellavista) i CP Corró d’Amunt van començar la competició
a les nou del matí. La fórmula de competició que es basava en
tres partides de tots contra tots que es disputaven amb quatre
tripletes per equip. Després de la primera partida es va preparar l’esmorzar de germanor entre tots els equips,organitzat pel
Patronat d’Esports.
El Club Petanca Bellavista es va imposar en el marcador
ﬁnal de la competició, el CP Corró d’Amunt, que va cedir un
punt molt important a la darrera partida, va quedar en segon
lloc, el CP Llerona va quedar en tercer lloc i el Casal d’avis (Corró d’Avall i Bellavista) va ser el quart classiﬁcat.
La idea de reunir els clubs de petanca del municipi va néixer ja fa catorze anys i permet a tots els participants reunir-se i
conèixer de més a proa la realitat dels seus companys.

un 7 – 0 a la ﬁnal. També s’ha de fer especial esment de les
sotscampiones Wiam Koubiss i Cristina Pérez, en kada, i Andrea Lucero en kumite.
Altres medades de bronze vab ser per a Elena de Sande,
Mireia Cuevas, Ángel Díaz, Ferrar Burriel, Nremin Koubiss i Rafa
Migueles.Tots ells es preparen per formar part de la selecció
catalana i poder assistir al campionat estatal.
Per altre banda Núria Marín va quedar campiona de Catalunya
de karate en modalitat kumite -61kg al campionat Universitari
que es va fer el passat 20 de febrer.

Trobada del grup prebenjamí
de l’Escola Esportiva Municipal
La jugadora franquesina va aconseguir 51 punts a la ﬁnal, quedant a 2 punts de la primera classiﬁcada, Natalia Grabowska,
també de Catalunya. El tercer lloc, a 2 punts de Paqui Cabrera,
va ser per a una altra representant de Catalunya, Maria
Luz Javier Campos.
En aquest campionat també van prendre
part dos representants masculins del Club Tir
amb Arc Les Franqueses. Francisco Verdejo
va arribar als quarts de ﬁnal, quedant en
sisena posició, mentre que Ángel Galiano
no va poder passar la ronda d’octaus de
ﬁnal. Es va classiﬁcar en 13è lloc.

El CK Nokachi destaca al
Campionat de Catalunya
infantil i juvenil de karate
Paqui Cabrera, sotscampiona d’Espanya
de sala d’arc tradicional i arc nu
Paqui Cabrera Resina, del Club de Tir amb Arc Les Franqueses
es va proclamar sotscampiona d’Espanya de sala d’arc tradicional i arc nu en la competició que es va disputar a Calahorra
(La Rioja) els dies27 i 28 de febrer.
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El 27 de febrer va tenir lloc a la població de
Salou el campionat de Catalunya infantil i juvenil de karate en modalitat de kata (forma) i kumite
(combat) amb uns excel·lents resultats pel Club Karate Nokachi de les Franqueses.
Els seus integrants va fer 10 pòdiums destacant el primer
lloc en 40kg kumite Nil Rosales Aragonés, que va aconseguir

El dissabte 27 de febrer es va celebrar la trobada dels grups
prebenjamí de l’Escola Esportiva Municipal de les Franqueses
del Vallès.
Es van donar cita al pavelló municipal
d’esports els grups de prebenjamí
que regularment practiquen esport entre setmana. En aquesta ocasió, l’esport que es
va triar per practicar el
dissabte al matí va ser el
bàsquet.
Durant la jornada es
van organitzar un seguit de partits amistosos entre assistents a
la trobada. Finalment el
Patronat Municipal d’Esports va obsequiar a cada
participant amb un petit esmorzar desprès de l’esforç per
recuperar forces.
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MARÇ 2010
Un grup del PME visita el Palau Blaugrana

Les obres de l’Hotel d’Entitats que disposa el Patronat Municipal d’Esports a la zona esportiva de Corró d’Avall continuen
amb la creació de nous espais i l’adequació dels antics perquè siguin més pràctics i dinàmics. Totes aquestes actuacions
s’inclouen en el Pla de Millores de les Instal·lacions Esportives
Municipals.

L’acte, com és tradicional es va fe a la seu del Consell Comarcal del Vallès Oriental. A banda d’Anna Rirera i Toni Flores,
de les Franqueses, van recollir el guardó Núria Rubio i Jaume
Aragonés, de Granollers i Marat Bruguet i David Pont de la
Garriga.

I Torneig de Pàdel de l’Escola del PME

El dimecres 4 de març un grup del Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses va assistir al Palau Blaugrana a veure
el partit d’handbol entre el FC Barcelona-Borges i el Club Balonmano Granollers.
Amb motiu d’aquest enfrontament, a la mitja part del partit es va fer un reconeixement a les seleccions catalanes amb
una fotograﬁa al mig de la pista on també van participar els
integrants franquesins.
En l’enfrontament entre els blaugranes i els vallesans, el
BM Granollers va posar les coses molt difícils als jugadors locals, que només van poder guanyar d’un gol.

El dissabte 13 de març es va disputar a la zona esportiva de
Corró d’Amunt el I Torneig de Pàdel de l’Escola de Pàdel del
Patronat Municipal d’Esports. En aquesta competició van
prendre participar 17 parelles.
Els guanyadors de la fase ﬁnal va ser la parella formada per
Quim Bach i Alícia Heredia, quedant en segon lloc Olga Grau i
Mònica Sobrino. A la fase de consolació els campions van ser
la parella formada per la Inés Fernández i Toni Xamarri.
Tots els participants van poder gaudir d’una tarda de pàdel. Al ﬁnal de la jornada van rebre un entrepà més beguda,
un obsequi i van participar en un sorteig de material esportiu.

Ascens a primera provincial
del Club Escacs Les Franqueses

Nous despatxos a la Societat de Caçadors
El dissabte 13 de març es va fer el lliurament de les claus del
nou despatx de la Societat de Caçadors de les Franqueses. Va
lliurar les claus de la nova oﬁcina que s’ha habilitat a una de
les entitats municipals amb més socis del nostre municipi el
regidor d’Esports Josep Badia. El president de l’entitat, Àngel
Bolaño, al qual acompanyaven diversos socis i components
del Club, va ser l’encarregat de recollir-les.
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Premis als atletes locals de la Mitja Marató
El mes de març es va fer el lliurament dels premis als primets
atletes locals de les poblacions per on passa la Mitja Marató,
Granollers, les Franqueses i la Garriga. Els millors franquesins
van ser Anna Riera i Toni Flores.

Una jornada abans d’acabar el Campionat de Catalunya per
Equips 2010, el primer equip del Club d’Escacs Les Franqueses
va conﬁrmar el primer lloc en la classiﬁcació del grup VI de
Segona Provincial, el que matemàticament suposa l’ascens a
Primera Provincial.
Després de diverses temporades quedant-se a les portes de
l’ascens, aquesta temporada les victòries contra rivals directes, com ara sobre el Granollers-Canovelles B, segon classiﬁcat,
van permetre obtenir suﬁcient distància per assolir l’ascens
abans de ﬁnalitzar el campionat.
Fins ara, l’equip franquesí ha aconseguit 7 victòries i 1 empat. La darrera jornada d’aquesta competició es juga el proper
diumenge 21 de març, amb un desplaçament de l’equip visita
al Terrassa D.

BUTLLETÍ INFORMATIU DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

VIII Rànquing de bàdminton
del CEVO a les Franqueses
El diumenge 14 de març va tenir lloc el VIII Rànquing de bàdminton a les Franqueses organitzat pel CEVO i el Patronat
Municipal d’Esports amb la participació de 100 esportistes Era
l’ultima prova del campionat i decidia les posicions ﬁnals.
Les escoles i entitats participants al rànquing van ser CEIP
Josep Pallerola i Roca, CEIP Tagamanent, IES Manuel Blancafort, IES A.M. Raspall, IES Vil·la Romana, IES Cirvianum, IES Picasso, IES Alba del Vallès, IES Jaume Callís, IES Picasso i l’entitat de
les Franqueses el CE Volant Vallès.
Cal fer esment per part del CE Volant, en categoria cadet
femení, la segona i tercera posició de la Laura Parés
i la Judith Garcia respectivament i en categoria infantil femení esmentar la segona
posició per Sara Sánchez.
També s’ha de destacar la primera posició de la Gisela Pérez del CE
Volant en categoria juvenil femení.
Els llocs 3er, 4art i 5é van ser per
jugadores del CE Volant, Raquel
Pascual, Cristina Pascual i Belen Sellares respectivament. En categoria
cadet femení Judith Garcia del club
franquesí ha quedat en segona posició
completant una bona temporada. També
és meritòria la 4arta i 5é posició per la Laura Parés
i Marta Guirado. En categoria Infantil femení Sara Sánchez va
quedar en quarta posició de tot el rànquing.

Copa Catalana BTT Memorial
Toni Costa de Corró d’Amunt
La XVa Copa Catalana BTT GP Massi Memorial Toni Costa de
Corró d’Amunt que es va disputar el mes de març va ser de
nou un èxit, tant per la participació, prop de 400 corredors,
com per l’organització, amb un circuit muntat de nou a la ﬁnca Can Bruguera.
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La prova, organitzada per l’empresa Ocisport i el Club
Ciclista Corró d’Amunt amb el suport del Patronat
Municipal d’Esports es va iniciar el dissabte amb
la modalitat cronometrada, on van prendre
part 192 ciclistes. Anna Villar, de l’equip Ayala
Team, i el corredor francès Marc Colom, del
conjunt Calvisson, va ser els guanyadors.
L’endemà es va fer la prova ralli amb
un circuit amb menys pista i més trams de
bosc que va agradar molt als corredors. En
aquesta prova van participar 398. Hi havia
corredors de Portugal, França, Alemanya, Holanda, Sud-àfrica o Japó.
En la prova d’elit femení la guanyadora
va ser Anna Villar quedant en segona posició Sandra Santanyes. Pel que fa a la categoria elit masculí els corredors estrangers van
dominar. El primer lloc va ser per a Guillaume
Vinit (Valloire Galibier). El segon lloc el va
aconseguir el txec Milan Spesny, mentre que
Marc Trayter va fer una meritòria tercera plaça.
La classiﬁcació per equips va estar encapçalada per l’Ambilist, seguit del CC PalautorderC Deumal i per Bicicletes Esteve.

s’havia desenvolupat la competició, que va reunir 48 tripletes,
prop de 150 jugadors i al
voltant de 400 persones
comptant els acompanyants.

Sortida a Sanpedor
del Grup d’Activitat
Física del PME
El dijous 25 de març
una trentena de participants del Grup d’Activitat
Física per a la Gent Gran va
assistir a la passejada organitzada per la població de Santpedor.
Aquesta passejada estava inclosa dins el
programa de cicle de passejades “A cent cap als cent” que organitzen els pobles inclosos al programa amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona.

Fase prèvia del Campionat
d’Espanya de Petanca
Les ﬁnals de la fase prèvia del Campionat d’Espanya de Petanca disputades al municipi el mes de març van ser tot un èxit
de participació, seguiment i organització. Aquesta competició, de la qual van sortir els 3 ﬁnalistes de les diferents categories per al Campionat d’Espanya a Roquetes de Mar, es van jugar a les instal·lacions municipals del Club Petanca Bellavista.
El CP Bellavista, organitzador de la competició conjuntament amb la Federació Catalana de Petanca i la col·laboració
del Patronat Municipal d’Esports, va rebre felicitacions per
les instal·lacions, que es van ampliar amb 8 pistes, i per com
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Durant la passejada una guia va anar explicant diferents històries i mites de diversos llocs i monuments del poble.
Al ﬁnalitzar la passejada tots els participants van dinar al
centre Cal Llovet. Com és tradicional, la població amﬁtriona va
repartir coca i cava per a tothom a les postres.

Sortida per veure el partit el
FC Barcelona-Reial Madrid de bàsquet
El dijous 25 de març un total de setanta persones es van desplaçar al Palau Blaugrana en la ja tradicional sortida anual de
bàsquet que organitza el Patronat Municipal d’Esports de les
Franqueses.
Aquest any de nou es va comptar amb la sort de poder
veure un partit del TOP 16 de la Eurolliga entre dos rivals històrics. L’expedició franquesina va poder contemplar a peu
de pista l’escalfament dels dos equips i va rebre de regal les
samarretes commemorativa de la sortida. Els més petits van
poder estar al costat de Navarro, Lorbek, Basile,etc. Abans de
començar el partit els jugadors es van fer una fotograﬁa amb
els seguidors del nostre municipi que difícilment oblidaran.
El Madrid es va imposar al Barcelona en un partit entretingut i vistós. La sortida organitzada pel Patronat Municipal
d’Esports es va realitzar amb autocar i el record ha estat immillorable.

ABRIL 2010
I Torneig Vila les Franqueses Setmana Santa’10
El “I Torneig Futbol Base Vila Les Franqueses. Setmana Santa
‘10” disputat a començament d’abril es va celebrar amb gran
èxit, tant en el tema esportiu com en l’organització.
Durant dos dies es va fer una fase de grups, repartida en
dos grups de quatre, amb la participació de 8 entitats.
El 3é i 4t lloc el van disputar el CF Les Franqueses contra
La Torreta CF amb el resultat ﬁnal de 0 a 0, on La Torreta CF es
va imposar en la tanda de penals. I la gran ﬁnal la van disputar
l’UE Canovelles contra l’UE Vilassar, amb el resultat ﬁnal de 4 a
4, i victòria de l’UE Vilassar en la tanda de penals.

El CE Nokahi destaca al Campionat
d’Espanya i al de Catalunya
El CE Karate Nokachi va aconseguir el seu primer pòdium a un
campionat estatal infantil el mes d’abril. Nil Rosales Aragones alumne del club de les Franqueses del Vallès va
aconseguir la medalla de bronze al campionat
que es va celebrar a Ciutadella (Menorca). Rosales va aconseguir el pòdium en la modalitat de Kumite (combat) en -40 kg.
També durant el mes d’abril el CE
Nokachi va participar al campionat de
Catalunya de clubs en 7 categories 3
de kata i 4 de kumite obtenint una gran
actuació que li va suposar aconseguir 7
pòdiums. L’equip de katas aleví, infantil
i juvenil van obtenir bronze juntament
amb l’equip juvenil masculí i van ser or
l’equip sènior femení, l’equip juvenil femení
i l’equip cadet masculí.

Gran actuació al campionat
de Catalunya per equips
El diumenge 11 d’abril el CE Nokachi va participar al campionat de Catalunya de clubs en 7 categories 3 de kata i 4 de
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kumite obtenint una gran actuació que li va suposar aconseguir 7 pòdiums.
L’equip de katas aleví, infantil i juvenil van obtenir bronze
juntament amb l’equip juvenil masculí i van ser or l’equip sènior femení, l’equip juvenil femení i l’equip cadet masculí.

I Campus de Bàsquet de Setmana Santa
Un total de trenta jugadors i jugadores van participar durant
Setmana Santa en el Campus de Bàsquet que enguany va
organitzar per primera vegada el Club de Bàsquet Les Franqueses.
Durant el Campus els jugadors i jugadores van poder
millorar la seva tècnica individual i participar en les diferents
competicions que s’han muntat. Tots els participants van ser
premiats amb la samarreta commemorativa i obsequis a les
diferents competicions individuals que es van disputar. A banda de bàdminton i futbol els participants van
gaudir de dos dies de piscina.

Promoció del golf a
l’escola Joan Sanpera
Promoguda pel Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament de les Franqueses i
amb el suport de la Federació Catalana de Pitch &
Putt, a ﬁnals d’abril es va organitzar una jornada de promoció del golf al CEIP Joan
Sanpera i Torras.
En el marc de les Jornades de
Golf de la Federació Catalana als
CEIPS, en centre Joan Sanpera i Torras
va acollir aquesta activitat que es va muntar
al pati de l’escola. Els alumnes de 5è i 6è van seguir els consells
d’iniciació per part del professor de la Federació Catalana que
dirigia l’activitat.
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Els nens i nenes van passar una jornada divertida practicant
amb els pals a l’hora que coneixien les particularitats d’aquest
esport que cada vegada té més aﬁcionats a Catalunya.
El PME va agrair la col·laboració i predisposició dels professorat i direcció del CEIP
Joan Sanpera i Torras i anima als altres
centres educatius del municipi a participar en aquesta iniciativa.

Defensa personal al Guerau de
Liost pel col·legi d’advocats
El mes d’abril va tenir lloc en el gimnàs de
l’escola Guerau de Liost de les Franqueses
del Vallès un curs de defensa personal dirigit a
membres del col·legi d’advocats del Vallès Oriental que va costar de dues sessions.
Aquest curs, eminentment pràctic, va ser impartit per
l’agent de la Policia Local de les Franqueses Manuel Luque.
Totes les participants van conèixer i practicar moviments
bàsics per a la defensa personal i al mateix temps van poder
gaudir d’una estona divertida i amena. Tant va ser així que s’està parlant de seguir amb el curs i buscar noves dates pel seu
desenvolupament.

VIII Caminada Popular de les Franqueses
El diumenge 25 d’abril 1000 persones van assistir a la
caminada popular organitzada pel Patronat Municipal
de les Franqueses del Vallès. El recorregut era de 19
quilometres i passava pels pobles de Corró d’Avall, Marata i Corró d’Amunt.
La sortida es va fer des de la zona esportiva de
Corró d’Avall i durant el recorregut les persones que
van prendre part a la caminada van trobar tres avituallaments per refer-se de l’esforç. A la zona esportiva de Corró
d’Amunt es va servir l’esmorzar que enguany va ser coca i un
batut de xocolata.
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En arribar els participants van ser obsequiats amb diversos
records de la passejada i botifarra per recuperar-se del tot de
l’esforç de la caminada que va tenir com a gran allicient els bonics indrets pels quals va passar
i el bon temps que va acompanyar en tot
moment.
Des del PME es va agrair l’esforç i la
dedicació de totes les persones que la
van fer possible. També es va destacar
l’Associació Esportiva Handbol Les Franqueses per l’organització de la botifarrada i un reconeixement a les empreses
col·laboradors que van fer possible el sorteig de més de 100 obsequis per als participants: Hummel, Uniforma’t, Caixa Sabadell,
cooperativa agrària Les Franqueses, SEAE, Grupo
Lober, Ferreteria Les Franqueses, Ferreteria Sirvent, Autoservei Can Mònic, Bar Restaurant Complex Esportiu, La Caixa,
Publieco i Bicicletes Segú.

Participació del PME al Torneig
de Setmana Santa de Cambrils
Els quatre equips de bàsquet del PME que van participar en
el torneig de Setmana Santa Cambrils 2010 van tornar encantats d’unes mini vacances immillorables combinant bàsquet
i diversió.
Va ser el millor any pel que fa a resultats i a participació.
En categoria Mini, els masculins van assolir el setè lloc de la
classiﬁcació, el femení el vuitè fent un paper molt digne i jugant partits a un nivell molt alt. En el cas del Mini femení era la
primera experiència on les jugadores sortien totes juntes per
participar en un torneig de quatre dies.
Pel que fa a la categoria infantil, el masculí va quedar en
catorzè lloc i el femení va quedar classiﬁcat en vuitè lloc. Les
jugadores de l’infantil van realitzar molt bon joc durant el torneig però el nivell de la categoria va ser molt elevat.
A part de tots els partits i les activitats muntades per l’organització els participants al torneig van passar tot el dia del
dimarts 30 de març a Port Aventura, en una jornada d’allò més
divertida.
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MAIG 2010
Participació a la X Marató de BTT dels Monegros
La X edició de la Marató de TTT el Monegros que es va disputar el dissabte 1 de maig a la localitat de Sariñena va comptar
amb una àmplia presència franquesina per part de la Unió
Ciclistes les Franqueses-Bicicletes Segú, que va desplaçar 11
participants.
La prova, amb un recorregut de 112 quilòmetres va presentar un circuit molt ràpid, amb l’afegit de la pols com a diﬁcultat a la duresa que suposa una distància tan llarga.
A la cursa, que forma part del Circuit d’Aventura d’Orbea,
van prendre part 2000 participants. Els 11 components del
club franquesí van ser Santi Segú, Marc Ortega, Martí
Sanz, Ricard Comellas, Manel Moron, Francesc Ruiz,
Oriol Aguilera, Gerard, Antoni Serra, Carles Andújar
i Amadeo Gorgo.
Cal destacar l’actuació de Marc Ortega, que
va aconseguir un brillant 9è lloc i de Amadeo
Gordo (Bike Romanas) que va fer el 72 de la general i va ser un dels primers en la categoria de
màster 40. Tots els corredors franquesins van
ﬁnalitzar el recorregut.

Sortida al partit d’homenatge
a David Barrufet
Una expedició del Patronat Municipal d’Esports de les
Franqueses, secció d’handbol, va anar el mes de maig a veure el darrer partit de lliga del FC Barcelona al Palau Blau Grana
que el va enfrontar al Naturhouse La Rioja.
Els assistents a aquest partit van poder acomiadar al gran
porter David Barrufet que disputava el seu últim partit com a
jugador al Palau. Va ser un gran dia per a tots ja que el recinte
estava ple de gent amb samarretes grogues, en honor a Barrufet, per poder celebrar la retirada del porter del FC Barcelona.
Abans del partit, l’expedició franquesina va rebre del FC
Barcelona samarretes, banderins i pòsters per a tots els integrants del viatge.
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Open Giant Barcelona BTT a Corró d’Amunt
El 2 de maig es va celebrar a la Finca Nissan Can Sala de Corró
d’Amunt l’Open Giant Barcelona de BTT a partir de les 10 del
matí i la Kids Cup de Barcelona de BTT a les 12h, organitzat pel
Club Ciclista Corró d’Amunt amb la col·laboració del Patronat
Municipal d’Esports.
La primera cursa van comptar amb una participació de
150 corredors que havien de fer un recorregut de 9 quilòmetres i segons la categoria que eren (elits, sots 21, sots 23, juniors, màster 30-40-50-60 o cadets) donar més o menys voltes
al traçat.
Pel que fa a la segona prova la Kids Cup
va comptar amb 80 participants. Cal
tenir en compte que va ser una
assistència rècord si es compara amb altres poblacions on
es disputa aquesta cursa. El
circuit constava de 1.600
metres i, a l’igual que en
l’altra prova, anterior feien més o menys voltes
segons la categoria del
nen/a.
A les dues proves va assistir el regidor d’Esports Josep
Badia, que va ser un dels encarregats de fer el lliurament de trofeus
ﬁnal juntament amb Domènec Pericas,
membre de la Junta Directiva del Club Ciclista Corró d’Amunt.
L’alcalde Esteve Ribalta també va assistir a la matinal ciclista
durant la celebració de la prova de categoria elit.

al Centre Cultural de Bellavista la ﬁnal catalana del play-oﬀ
d’aquesta categoria en la qual l’equip franquesí s’enfrontava a
l’INCRESA de Molins de Rei.
El matx fou molt equilibrat, però la victòria es va decantar
per als visitants per 3-5. Després d’acabar primer invicte en el
grup VI de la Provincial de la demarcació de Barcelona, l’equip
va superar el Badia a quarts de ﬁnal i el Berga en un complicat
desplaçament de semiﬁnals.

El Club de Tir amb Arc Les Franqueses
destaca al campionat d’Espanya

Sotscampionat de Catalunya de
2a Provincial del Club d’Escacs
El Club d’Escacs de les Franqueses va tancar la temporada el
mes de maig amb el títol de sotscampió de Catalunya de la
categoria de Segona Provincial. El 2 de maig es va disputar

BUTLLETÍ INFORMATIU DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

Els components del Club de Tir amb Arc Les Franqueses han
tornar a tenir una reeixida actuació en un campionat d’Espanya que es va fera Cambrils el mes de maig.
L’èxit més importants va ser per a Àngel Galiano, que va
pujar al podi com a tercer classiﬁcat d’arc nu masculí. També
s’ha de destacar el cinquè lloc aconseguit per Paqui Cabrera
en la mateixa categoria d’arc nu. En aquesta modalitat Anna
Girbau va quedar classiﬁcada en sisena posició.
Pel que fa al altres representants masculins del Club de Tir
amb Arc Les Franqueses, Javier Lerin va obtenir la setena posició mentre que Francisco Verdejo va acabar classiﬁcat en 13a
posició.

El CK Nokachi destaca de nou al
campionat de Catalunya i d’Espanya
El cap de setmana del 15 i 16 de maig els Club Karate Nokachi
de les Franqueses del Vallès va participar al campionat de Catalunya Kyys celebrat a Montmeló i al campionat d’Espanya de
Universitari que es va fer a Almeria amb una destacada actuació.
Els integrants del club franquesí van guanyar 14 trofeus al
Campionat de Catalunya Kyus disputat a la localitat de Montornès del Vallès amb 6 ors, 4 plates i 4 bronzes.
El mateix cap de setmana es va celebrar a Almeria el campionat d´Espanya Universitari on Núria Marín, del Club Nokachi, representava a la Universitat de Vic. Va fer un gran combat
però a l’últim segon va quedar eliminada per la competidora
valenciana.

Gran actuació de Marta de Sande,
Núria Marín i Adelaida Pérez a Múrcia
Al mes de el club va participar a Múrcia en el 1er Open Internacional de Karate organitzat per la Reial Federació Espanyola
de Karate amb 5 competidors en diferents categories: Marta de
Sande categoria cadet-47kg, Raúl Díaz categoria júnior-74kg,
Sadok Moumni categoria júnior-64kg, Núria Marín categoria
sènior-61kg i Adela Perez categoria sènior-55kg, tots ells en la
modalitat de kumite (combat).
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Marta de Sande es va proclamar campiona. Núria Marín subcampiona i Adelaida Perez Bronze. El Patronat Municipal d’Esports va donar l’enhorabona als campions.

Homologació de la sala
de tir amb arc de les Franqueses
El dissabte 15 de maig es va fer el lliurament per part del Club
de Tir amb Arc Les Franqueses a l’Ajuntament de l’homologació oﬁcial que ha concedit la RFETA (Reial
Federació Espanyola de Tir amb Arc) a la sala
de tir amb arc que utilitza el club.
La galeria, de titularitat municipal,
ubicada a la nau 6 de les antigues casernes militars es la primera de tot
Catalunya amb aquesta homologació oﬁcial i també és única a Espanya per les seves característiques.
Coincidint amb aquest reconeixement es va fer l’acte d’entrega per
part de l’alcalde de les Franqueses, Esteve Ribalta, el regidor d’Esports, Josep
Badia i el president del Club de Tir amb
Arc Les Franqueses, Juan Antonio Galo, dels
diplomes dels primers alumnes que han estat realitzant els cursos de formació e iniciació aquest any.

Els nens de l’escola que van fer la tecniﬁcació, de centres
educatius de les Franqueses i també de Granollers d’entre 4
i 12 anys, van ser Oriol Ros, Adrià Ros, Lluc Carreras, Alex Oliver, Isacc García, Daniel Saldaña, Aleix Terrades, Daniel Rubio,
Izan García,Anna Moreno, Daniel Moreno, Juan Osuna i Joan
Sánchez.
La galeria de tir amb arc del Club de Tir amb Arc de Les
Franqueses destaca per les seves dimensions que permeten tenir una línia de tir de 18 metres de distància, l’obligatòria per a sales indor, i una
altra de 30 metres, també, homologada
que converteix la instal·lació en única.

Tai txi per a tothom
al parc de Mil Pins
El 20 de maig es va començar a realitzar una activitat oberta a tothom
al parc de Mil Pins de Corró d’Avall.
Es tractava de sessions de tai txi promogudes pel monitor de tai txi Marc
Ricard.
Les classes es van fer cada dijous a les
19 hores. El Patronat Municipal d’Esports va
animar a participar d’aquesta activitat a l’aire lliure molt saludable que és adequada per a totes les edats.

Guanyadors del concurs de
fotografia de la VIII Caminada Popular
El mes de maig es van donar a conèixer els guanyadors de les
fotograﬁes presentades en el concurs de fotograﬁa de la VIII
caminada popular celebrada el passat 25 d’abril.
En aquesta edició es van presentat 44 fotograﬁes. El jurat
va tenir la difícil decisió de buscar les tres més representatives
de la caminada. Els guanyadors van ser:
1r Classificat
Jordi Fábregas Moreno de Llerona.
“LA PERFECCIÓ DEL CAMÍ”
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Al matí es va fer una passejada i diverses activitats com aeròbic, relaxació... i al migdia un dinar de germanor amb un miler
de participats dels pobles presents: Les Masies de Voltregà,
Santpedor, Sitges, Gavà, Mollet del Vallès, Montgat, Sant Celoni, Barberà del Vallès, Corbera de Llobregat, Igualada, Santa Margarida i els Monjos, Palau-solità i Plegamans, Sabadell,
Sant Vicenç de Castellet, Santa Coloma de Gramenet, Badia
del Vallès, Berga, Molins de Rei, Terrassa, Sentmenat, Vilanova,
la Geltrú i Sant Joan Despí i Les Franqueses

JUNY 2010
XXVI Diada del Joc i l’Esport i la 9a Festa de l’Esport

Cloenda de la Lliga i final de Copa de lleure Futbol Set
2n Classificat
Francesc Guillén Pérez de Les Franqueses.
“CAMÍ CERCAT”
3r Classificat
Joan Josep Margalef Banegas de Les Franqueses.
“RETENCIONS”

Cloenda del Cicle de Passejades
“A cent cap els cent”
El dimecres 26 de maig el Grup d’Activitat Física per a la Gent
Gran de Les Franqueses va participar a la cloenda del Cicle de
Passejades “A cent cap els cent” organitzada per la Diputació
de Barcelona en el municipi de Santa Margarida i els Monjos.
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El dijous 27 de maig va tenir lloc al camp municipal de futbol
de Corro d’Amunt la cloenda de la Copa de Futbol Set. La ﬁnal
la van jugar el Quinigol, que es va imposar per 2 gols a 1 gol
al Brigades.
Els Pantuﬂos van quedar en tercer lloc i el Tki taka en
quart. Una vegada disputada la ﬁnal de la Copa de Futbol Set
es va passar a l’entrega de trofeus i cloenda de les activitats
d’hivern de Futbol Set.
El màxim golejador de la lliga de Futbol Set ha estat Manel
Ramos de l’equip Quinigol. El trofeu de porter menys golejat
se’l va endur el porter del Tiki taka.
Cal felicitar a tots els equips que han format la lliga d’hivern de futbol set: Brigades,Tiki taka, UE Vallserena Sampayo,
Quinigol, Tariro Tariro i Vila Millor per la seva participació. El
proper any us hi esperem de nou.

El primer cap de setmana de juny, coincidint amb la 9a Festa
de l’Esport organitzada per la Diputació de Barcelona, el Patronat Municipal d’Esports va organitzar la XXVI Diada del Joc
i l’Esport de les Franqueses.
El dissabte a la zona esportiva municipal de Corró d’Avall
es van fer partits de bàsquet, handbol, bàdminton, trobada
prebenjamí, psicomotricitat, patinatge, gent gran, aeròbic i
tai-txi. A la tarda a partir de les 18 h va tenir lloc la ﬁnal de
futbol sala i l’entrega de premis.
Cal dir que durant tota la jornada la gent va poder gaudir
d’inﬂables i van poder practicar el tir amb arc gràcies a la collaboració del Club Tir amb Arc Les Franqueses.
En totes les activitats tothom va poder rebre obsequis
del Patronat Municipal d’Esports commemoratius d’aquesta
Diada.
La mateixa tarda també es va fer la cloenda del pàdel a la
zona esportiva de Corró d’Amunt. L’Escola de Tennis - Pàdel
Jordi Plana i el Patronat Municipal d’Esports van organitzar una
competició en forma de lligueta per a tots els alumnes assistents, un total de 12 parelles.
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El diumenge al matí hi va haver jornada de portes obertes en
el Complex Esportiu Municipal. Tothom que hi va assistir va
poder gaudir de la zona d’aigües. La patinada popular prevista
per a les 11h del matí que havia organitzada el Patronat Municipal d’Esports es va suspendre a causa de la pluja.
Des del PME es va agrair la dedicació de totes les persones,
especialment els col·laboradors esportius, per la gran tasca realitzada. Es va poder gaudir d’un gran cap de setmana esportiu gràcies a tots ells.

I Trofeu Karate Nokachi d’equips

www.lesfranqueses.cat/esports

El dissabte 12 de juny es va fer el 1r. Trofeu Karate Nokachi
d’equips amb un gran èxit. Van prendre part un total d’11
clubs d’arreu de Catalunya, considerats els millors, amb una
participació de 287 competidors en modalitat tant de kata
(forma) com kumite (combat).
El club de les Franqueses del Vallès Nokachi va aconseguir
11 pòdiums sent l’entitat que més guardons va obtenir, seguit
d’un altre club de la comarca, el Montornès i el club Sinhus
de Tarragona.
El Club Esportiu Karate Nokachi Les Franqueses va destacar en les categories kata Cadet 15, 16 i 17 anys, i categories
aleví/ infantil 8, 9, 10 i 11 anys, juvenil 1er any cadet 12, 13, 14
i sènior masculí +18 anys totes elles de kumite on van quedar
campions. També van aconseguir el segon lloc en categoria
femení sènior i 6 tercers llocs.
Agustí Nuñez i Montse Marín, entrenadors i responsables
del club franquesí, es van mostrar molt orgullosos del treball
fet, de la participació i del comportament tant del públic com
dels competidors. Els tècnics van expressar el seu agraïment al
Patronat Municipal d’Esports, a l’Ajuntament i col·laboradors.

L’Alpla Ibèrica guanya la final
de la Copa de Futbol Sala
El dissabte d 5 de juny en un marc incomparable com era la
Diada del Joc i de l’Esport es va disputar al pavelló municipal
d’esports de les Franqueses la ﬁnal de futbol sala de la Copa.
Els equips que es van enfrontar van ser l’Alpla Ibèrica (actual campió de lliga) i el Bar Toy. El resultat va ser de 4-0 a favor
de l’Alpla Ibèrica. Els golejadors de la ﬁnal van ser Javier III amb
2 gols i José Requena amb 2 gols més.
Aquest any van disputar la lliga un total de 10 equips:
Alpla Iberica, Systelab, Bar Toy, Abolaﬁo Construccions, Red
Card, F.S Platges de Cardedeu, New Team, Equip Matriuskas,
No la tuquem i FS Seur. Tots els partits de la lliga regular es van
disputar a les instal·lacions de Corro d’Amunt en un mateix
grup on van poder jugar tots contra tots.

Trofeu Internacional Juvenil de seleccions de petanca

L’equip de França A es va imposar
en la 11a. edició del Trofeu Internacional Juvenil de Seleccions
que va tenir lloc a mitjan de juny
a les pistes municipals de petanca
del CP Bellavista a Les Franqueses
del Vallès. Aquesta competició estava
organitzada per la Federació Catalana de
Petanca amb la col·laboració de l’Ajuntament
de les Franqueses
Van participat al campionat un total de 22 equips, provinents de països com Holanda i França, així com representants
de les comunitats autònomes de Castella-La Manxa, Illes Balears, Andalusia i Comunitat Valenciana.
Els equips francesos, A i B van derrotar en la ﬁnal i el tercer
i quart lloc als equips de la selecció catalana.
El lliurament de trofeus va comptar amb la presència del
regidor d’Esports, Josep Badia, el president del CP Bellavista,
José Gallardo i diversos representants de la Federació Catalana de Petanca.
La bona organització va ser un dels elements destacats
de la competició, la primera de caràcter internacional que es
celebrava al nostre municipi.
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Visita les caves Freixenet
El dijous 17 de juny una seixantena de persones de Grup de
Gent Gran del Patronat Municipal d’Esports van anar a visitar
les caves Freixenet. Abans de sortir de Les Franqueses tots els
participants van gaudir d’un petit esmorzar en el bar del camp
de futbol de Corró d’Avall.
La visita, que era guiada segons els trams i feia caminant o
amb un trenet per les instal·lacions de l’empresa, va durar aproximadament una hora i mitja durant la qual l’expedició va gaudir de les explicacions sobre la tècnica per elaborar un bon cava.
Al sortir de Freixenet el Grup de Gent Gran del Patronat
Municipal d’Esports es va dirigir a la Masia la Torre de St. Cugat
Sesgarrigues per fer el dinar de germanor.

nicipal d’Esports amb les escoles en el curs 09/10,
gràcies al programa de Promoció Esportiva per
a les Escoles.
A part d’aquesta jornada, al llarg del
curs escolar el PME cedeix monitors i
instal·lacions per realitzar diferents activitats a les escoles o al pavelló (handbol, bàsquet, dansa, aeròbic, tir amb
arc, bàdminton, tennis, tallers...) A més
a més també col·labora econòmicament en una excursió esportiva anual.

El torneig de la Granollers Cup suposa
uns dies plens de partits, convivències i experiències úniques
per als joves jugadors i acompanyants enguany també
a les Franqueses del Vallès
gràcies a l’organització del
BM Granollers i l’AE Handbol Les Franqueses i la
col·laboració del Patronat
Municipal d’Esports i l’Ajuntament amb la cessió de les
instal·lacions.

Cloenda de l’Escola de Tennis

Jornades de les escoles
Joan Sanpera i Bellavista
Joan Camps
El divendres, 18 de juny, van tenir lloc les jornades de primària organitzades pel Patronat Municipal d’Esports
amb els alumnes de 6è de les escoles Joan Sanpera i Bellavista
Joan Camps. Els nens i nenes van poder gaudir de diferents esports a la zona esportiva de Corró d’Avall.
Durant la jornada es fan equips per enfrontar-se tots contra tots a futbol, bàsquet, handbol i bàdminton. Aquesta activitat de primària va tancar la col·laboració del Patronat Mu-

El dissabte 19 de juny va tenir lloc a les pistes del Patronat Municipal d’Esports de les
Franqueses del Vallès la cloenda de la temporada esportiva 2009- 2010 de l’Escola de Tennis.
Tots els alumnes van poder participar en un campionat
de pares i ﬁlls organitzat per categories. Es van jugar les categories d’adults, mini - tennis, iniciació i perfeccionament. Per
concloure la jornada tothom va poder gaudir d’un refrigeri i
un sorteig de material tennístic per a tots els participants.
L’equip tècnic de l’Escola de Tennis - Pàdel Jordi Plana estava molt content de la participació de tots els seus alumnes.

La Granollers Cup 2010 a les Franqueses
La XII Granollers Cup 2010, la trobada d’handbol que es disputa
al mes juny amb la presència de 233 equips de 14 països diferents també es va disputar per primera vegada al pavelló municipal i la pista exterior coberta de les Franqueses del Vallès.
La competició, que reuneix més de 3000 joves esportistes va fer que durant tres dies es juguessin partits al pavelló
poliesportiu municipal i a la pista coberta exterior de la zona
esportiva de Corró d’Avall.
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Partit d’handbol Espanya-Noruega

Primer curs d’escacs infantil del
Club d’Escacs les Franqueses
El Club d’Escacs les Franqueses va ﬁnalitzat al juny el seu primer curs d’escacs per a infants que s’ha realitzat durant el
curs 2009-10 al Centre Cultural de Bellavista. Inicialment es va
comptar amb 4 nens, als que es van incorporat 3 més.
Els alumnes són: Nil Guiteras, Rubén Lorenzo, Jordi Sarrate,
Sergi Badia, Alejandro Casas, Gorka Parra i David Bueno. Tot i
ser la primera vegada que es fa el curs d’escacs, l’equip format
pels 5 primers nens citats va aconseguir classiﬁcar-se per a la
fase ﬁnal del Campionat de Catalunya per Equips de la categoria sots-12.
El mes de maig es va disputar la ﬁnal d’aquest campionat a
l’Hotel Palas de La Pineda, en la qual van participar els 18 millors
equips de tot Catalunya. L’equip de les Franqueses, composat
per Nil Guiteras, Rubén Lorenzo, Jordi Sarrate i Sergi Badia, va
quedar en 6è lloc, amb 11,5 punts, empatat amb el Vilafranca.
Els resultats obtinguts per aquests nens han estat més que
satisfactoris i mereixen un especial reconeixement pels reptes
assolits en aquest primer curs d’escacs per a infants.
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La selecció espanyola d’handbol júnior es
va imposar a Noruega en el partit amistós que es va disputar el dimecres 23
de juny al pavelló municipal de les
Franqueses. El partit va ﬁnalitzar amb
victòria espanyola per 33 a 22.
Abans de començar el matx es va
fer un lliurament d’obsequis als representants de les seleccions esmentades
per part de l’alcalde de les Franqueses del
Vallès, Esteve Ribalta, el regidor d’Esports, Josep Randos, i el President de l’AE Handbol Les
Franqueses, Rafael Rosario.
Al partit, que va fer omplir les grades del pavelló, també
van assistir el director general del BM Granollers, Pep Blanchart així com alguns jugadors del primer equip de la capital
vallesana i jugadores de l’equip sènior femení d’handbol.
La sacada d’honor del partit va anar a càrrec de Mònica
Canal, ﬁlla de Ramon Canal, un dels capitans del club.

Cloenda de les activitats
de lleure del PME
A principis de juny va tenir lloc a la pista
poliesportiva de Corró d’Avall un berenar-sopar amb motiu de la cloenda d’activitats de lleure.
Els grups de tai-txi, ioga, gent gran i
manteniment (un total d’uns 120 participants) van poder gaudir d’un pa amb
tomàquet amb embotits per acomiadar
la temporada a càrrec del Patronat Municipal d’Esports d’una manera amena per part
d’un col·lectiu de veïnes i veïns de les Franqueses del Vallès que al llarg de l’any s’ha mostrat molt
actiu.
La cloenda va comptar amb la presència de l’alcalde de les
Franqueses, Esteve Ribalta i els regidors Juan Antonio Marin,
Gisela Santos i Josep Badia. A l’hora de fer el brindis per desitjar un bon estiu als presents l’alcalde Esteve Ribalta va repartir
un obsequi a tots els assistents.
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JULIOL 2010
Campionat de Catalunya de tir
amb arc per a menors de 14 anys
Els joves esportistes de les Franqueses que van
participar el 3 de juliol al campionat de Catalunya per a menors de 14 anys a l’aire lliure a les
instal·lacions del Club Arc Pardinyes a Lleida
van tenir una actuació exemplar.
Daniel Rubio Colmenero, va quedar
1er classiﬁcat i campió de Catalunya en
Arc Recorbat Esquirol Masculí; Izan García Valejo, 3er classiﬁcat en Arc Recorbat
Esquirol Masculí; Adrià Ros Salamero, 2on
classiﬁcat i subcampió de Catalunya en Arc
Recorbat Benjamí Masculí; i Oriol Ros Salamero, 4art classiﬁcat en Arc Recorbat Aleví Masculí.

L’aleví de l’Handbol les Franqueses
guanya el torneig de Banyoles
L’aleví de les Franqueses d´’Handbol es va proclamar, el diumenge 4 de juliol, campió del torneig de Banyoles en el qual
va participar durant el cap de setmana.

El equips que van prendre part en categoria aleví van ser el
Banyoles 1, el Banyoles 2, la UE Sarrià de Ter i Les
Franqueses. El divendres els franquesins
van jugar contra el Sarrià i el Banyoles 1 i dissabte contra el Banyoles
2 guanyant tots els partits amb
gran solvència i classiﬁcant-se
en 1er lloc del grup per jugar
la ﬁnal.
El rival en aquesta ﬁnal
va ser el Sarrià de Ter al qual
també va guanyar amb gran
superioritat, tancant així la
gran temporada que han fet
amb un altra victòria, i passant
4 dies d’esport i lleure a l’estany de
Banyoles com a premi (dels pares als
ﬁlls,...) al treball fet durant tota la temporada 2009-2010.
Cal destacar també el premi individual atorgat a l´Alejandro
Casas com a millor jugador aleví del torneig.

Sortida de vela adaptada de la Fundació APADIS

VIII Campus d’Handbol
A ﬁnals de juliol va acabar el VIII Campus d’Handbol a Les Franqueses. Aquesta activitat organitzada pel Club AEH Les Franqueses amb la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports
de Les Franqueses va començar el 12 de juliol.
Durant aquestes setmanes els participants al campus van
compaginar l’handbol, la piscina i esports alternatius (bàdminton, tennis,...) durant tres hores de màxima diversió. L’activitat es
va desenvolupar durant les tardes.
Cal destacar que es va poder comptar amb la presència
de dos jugadors d’Asobal que els van fet una màster classe al
mes joves.
Tots els participants van rebre una samarreta de regal i
una copa d’obsequi dels organitzadors durant la ﬁnalització
del campus.

Recepció als equips i esportistes campions
L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va oferir el 14 de
juliol una recepció als equips i esportistes que van aconseguir
una ﬁta destacada al llarg de la temporada 2009/10. L’acte,
realitzat a la sala de plens, va comptar amb la presència del
regidor d’Esports, Josep Randos, la regidora de Cultura, Ma. Teresa Buigues i la regidora de Polítiques Socials i Dinamització

El dilluns 12 de juliol una quinzena de nois i noies de la Fundació APADIS van prendre part en una jornada a Sitges per
conèixer l’esport de la vela. L’activitat estava dirigida per l’escola de Vela Adaptada (Club E.V.A) amb col·laboració de l’Àrea
d’Esports de la Diputació de Barcelona i el Patronat Municipal
d’Esports de les Franqueses.
Un cop es va arribar a Sitges es va fer la presentació de la
jornada que va anar acompanyada de l’explicació de normes
i de les parts d’un vaixell. Seguidament es van fer grups i van
començar la part de navegació. Mentre uns anaven amb raquero els altres anaven en llanxa, i després s’intercanviaven.
Al acabar amb aquestes embarcacions van provar els caiacs.
A partir de les 14 h, quan ja van acabar amb la navegació,
es va fer una guerra d’aigua abans d’anar a dinar.
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Econòmica, Gisela Santos, així com representants i presidents
dels esportistes i entitats homenatjats.
Els equips i esportistes als quals es fa un reconeixement
van ser:
Benjamí A CF les Franqueses, ascens a 1a divisió
Juvenil CF Bellavista Milán, Ascens a 1a divisió
Amateur femení de l’US Corró d’Amunt, ascens a 1a divisió
Equip sènior masculí modalitat d’arc compost Club Tir
amb Arc Les Franqueses, campió de Catalunya
Daniel Rubio, Club Tir amb Arc Les Franqueses, campió de
Catalunya categoria esquirol
Equip Sènior A Club Petanca Bellavista, ascens a 3a divisió
Equip Sènior B Club Petanca Bellavista, ascens a 5a divisió
Club Escacs Les Franqueses, ascens a 1a provincial
Juvenil femení kumite CE Karate Nokachi, campió de Catalunya
Cadet-júnior masculí kumite CE Karate Nokachi, campió
de Catalunya
Sènior femení kumite CE Karate Nokachi, campió de Catalunya
Nil Rosales CE Karate Nokachi, campió de Catalunya kumite
Marta de Sande CE Karate Nokachi, campiona internacional kumite
La fotograﬁa de record conjunta, realitzada a les escales del vestíbul de l’Ajuntament,
i un petit piscolabis servit al pati de l’ediﬁci
consistorial va posar la cloenda a aquest
merescut reconeixement al esportistes
franquesins pels èxits aconseguits la temporada 2009/2010.

VIII Campus de Bàsquet
de Les Franqueses
Uns quaranta jugadors, entre nois i noies van participar a
les dues setmanes en el Campus que anualment organitza el
Campus de Bàsquet Les Franqueses. L’activitat que va començar el dilluns 28 de juny de 2010 i combinava el bàsquet, com
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Amb aquesta actuació de seguretat es redueix el risc d’impacte de pilotes a la vegada que en els partits que es disputin en
els camps de futbol set (pla vertical) el joc serà més vivencial
ja que es reduirà el temps de recollida de pilotes.

III Torneig Futbol 7 d’Estiu

element principal i diferents activitats paral·leles, com piscina,
tennis, bàdminton,etc.
Els participants van rebre una equipació de bàsquet de
regal i una samarreta d’un dels col·laboradors. A part del bàsquet, els jugadors van poder gaudir diàriament d’un bany a
la piscina.
El darrer dia, el divendres 9 de juliol de 2010, els assistents
van gaudir da la tradicional guerra d’aigua on els jugadors van
poder divertir-se remullant als monitors i als companys de
Campus. Un cop acabada la guerra d’aigua es va realitzar les ﬁnals de les competicions individuals i la
gimcana d’habilitats.

El divendres 23 de juliol es van disputar les semiﬁnals i ﬁnals
del Torneig de Futbol Set a les instal·lacions del camp de futbol de Corró d’Avall, després d’haver disputat una fase regular
amb un total de 10.
Les semiﬁnals va enfrontar Barnizados Serrano contra el
Bar Granja Mari i Los Toretes contra Implant Microdent, amb
victòria pels primers.
La ﬁnal va ser dominada per Barnizados Serrano que es
van endur el primer premi, un sopar per a 16 persones al restaurant La Torre del Pla, i el premi al porter menys golejat. Los
Toretes van endur-se el segon lloc i un sopar per a 16 persones al restaurant Cal Ros i el jugador més valuós del torneig.
El premi al màxim golejador va recaure en el jugador dels
Fénix, Alex Costa Gil, amb 22 gols en tot el campionat. Bar
Granja Mari es va classiﬁcar en tercer lloc.
La valoració d’aquest torneig de lleure de futbol set disputat a les instal·lacions de Corró d’Avall va ser molt positiva ja que
va servir per gaudir de la vessant mes lúdica del futbol.

Xarxa protectora al
Camp Futbol de Corró d’Avall
A ﬁnals de juliol, coincidint amb les ﬁnals del
III Torneig de Futbol Set de les Franqueses, es
van acabar les obres de les noves xarxes protectores situades darrera de les porteries dels camps
de futbol set al camp de futbol municipal de Corró
d’Avall.
Aquestes xarxes de seguretat s’inclouen dins del plans de
millora de les instal·lacions esportives que realitza el Patronat
d’Esports per millorar la seguretat i el confort dels usuaris.
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AE Fondistes Bellavista

Club d’Atletisme a4elkm

El passat dia 13 de Juny a les 9 del mati , es va donar la sortida
de la XXIV CURSA BELLAVISTA 2010. Va ser un dia esplèndid
per córrer amb la participació de 700 corredors, els quals van
mostrar la seva satisfacció per com va funcionar l’ organització
de la cursa. Cada any s’intenta millorar, cosa que cada cop és
més difícil pels qui organitzen curses en les diverses localitats
de Catalunya. De totes maneres ho continuarem intentant.
La nostra cursa és mixta, amb un 70% i 30% asfalt i bosc,
que és la zona més maca. En l’edició d’engany els 700 corredors van rebre d’obsequi una bossa per portar-ho tot, una
ronyonera, una gorra, un clauer, etc., una samarreta tècnica i
una altra de cotó, conjuntament amb un entrepà i begudes.
Es van repartir 3.300 ampolles d’ aigua, 250 litres de coca-cola,
40 litres de vi i 850 entrepans.
Ja estem treballant perquè la propera edició ens surti
igual que aquesta i si pot ser millorar-la en tot el que puguem.
Bé us animo a córrer per fer salut i amics i gràcies als qui veu
participar i us esperem el proper any.
També hem de tenir un record i donar les gracies a tots els
voluntaris que en nostre cas van ser 70, sense ells no es podria
haver organitzat aquests esdeveniment.

El Club d’Atletisme a4elkm va néixer el 2006 amb l’objectiu de
participar a les proves de fons que es desenvolupen a Catalunya però també a fora, com les maratons de Londres, París,
o Copenhaguen i fomentar la pràctica de l’atletisme de fons
a la comarca.
Ja són moltes les curses on els membres del club han
assolit nombrosos èxits tant a nivell individual com de club
com les victòries per clubs a les mitges maratons de Sitges,
Montornès, Roda de Ter o la mitja de relleus de Granollers o el
primer lloc local a la Mitja de Granollers del 2009.
El club va organitzar el 2008 una cursa de muntanya a les
Franqueses del Vallès i també organitzà el Critèrium 1000 m ,
una cursa de 1000 m en pista de caràcter popular.
En la temporada 2010-2011 el club ha posat en marxa,
conjuntament amb el Patronat d’Esports de les Franqueses, i
l’organització de la Mitja Marató de Granollers, un programa
d’entrenaments conjunts per preparar aquesta cursa que porta per nom Entrena la Mitja.
A www.a4elkm.com el club disposa d’un espai per comentar les curses que participem, informació de curses i notícies atlètiques, així com un espai d’entrevistes.
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AE Handbol Les Franqueses
Celebració de les noces d’or

Benvolguts amics: aquesta darrera temporada ha estat molt
intensa en el club. Vam començar la temporada organitzant
com es ja costum el Torneig de Festa Major Joan Sanpera
amb un bon èxit de participació esportiva i amb la presència
d’equips de la comarca. En les competicions federades es vam
estrenar com a campions de la Copa Federació Catalana en
la categoria juvenil i amb l’acens a 1a Catalana per part del
mateix equip molt ben entrenat per J.Carlos Vicario.
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Aquest any com és costum varem fer la presentació dels
equips conjuntament amb el PME el 15 de novembre i també aproﬁtarem l’ocasió per celebrar un fet molt important,
les noces d´or. La nostra entitat fou fundada l’any 1959 i sent
president el Sr Joan Bufí. El Sr Buﬁ i un grup de joves del poble entre ells , Ramón Canal, Miquel Pascual, Joan Miralles ,
Pere Fortuny , Josep Corbera, Lluís Serra, ﬁns a un total de 14
jugadors varen formar el primer equip. També va assistir a la
commemoració qui fou el primer entrenador de l’equip el Sr.
Jaume Valls que va estar molt emocionat en tot moment de
l’acte .
Durant la celebració es va aproﬁtar per premiar a tots el
jugadors que portaven més de 10 anys al club, entre ells cal
esmentar els 13 anys del capità del equip juvenil Santi Tomás
i els 14 anys del porter de l’equip sènior masculí Alberto Rodríguez. A la vegada també s’entregaren plaques d’agraïment
a persones, entitats i empreses que han col·laborat durant
aquets 50 anys. Tots els jugadors i jugadores de totes les categories van rebre una medalla commemorativa dels cinquanta
anys de la nostra entitat.

Entre els actes a destacar del 50 aniversari cal fer esment de
la visita al nostre pavelló del primer equip d’handbol de FC
Barcelona per fer un entrenament gràcies a una gran collaboració del PME i l’Ajuntament.
A primers d’any 2010 es va celebrar el Torneig de Nadal
que des d’aquest mateix any 2010 porta el nom Joan Bufí en
memòria del qui fou fundador i primer president de l’entitat.
El torneig va batre rècord de participació, ja que en el pavelló
competiren durant tot el torneig a prop de 350 jugadors de
diferents clubs d’arreu de Catalunya i en categories tant masculines com femenines.
Tornant a les competicions federades vull fer un gran reconeixement i també al seu esforç per tot l’equip sènior masculí i
molt especialment al seu entrenador Eulalio Cabrera que per un
solt punt de diferència no aconseguiren el merescut ascens a la
2a Catalana, després de guanyar tots els partit, dos de perduts i
un empatat. Tot es va decidir en el últim partit i últim moment .
Dos fets més que destacables i que han trencat tots els
nostre esquemes com a club amb diferència en el caire esportiu, ha estat per part nostra i amb la col·laboració del PME i BM
Granollers l’organització d’un partit amistós entre la seleccions
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júnior masculines d’Espanya i de Noruega dins els actes principals de la GRANOLLERS CUP 2010 .
També varem gaudir a part de la participació dels nostres equips, de la organització durant 4 dies de CUP 2010 a
les nostre instal·lacions de les Franqueses destacant els 114
partits jugats tant en la pista exterior com en la interior amb
un gran nivell esportiu i de correcte comportament, tant per
els equips participats nacionals com els estrangers.
Alguns d’aquest participats majoritàriament estrangers de
països com França, Alemanya, Bòsnia, Noruega, Canada, Suècia,
Itàlia o de comunitats autonòmiques espanyoles s’allotjaren en
alguns dels establiments hotelers de les Franqueses i també en
escoles nostres con el CEI. Joan Sanpera, IES Lauro i IES el Til·ler.
Bé, crec que si les coses continuen per aquet bon camí
i entre tots hi posem tota la il·lusió del món... tenim molt
d’handbol, molt d’AEH Les Franqueses i molt fer poble en el
futur pròxim .
Per cert! abans d’acomiadar-me, dir-vos que si no passa
res de nou tindreu durant aquesta temporada 2010-2011 un
PARELL de BONES i GRANS SORPRESES d’handbol.
Molta sort a tots per la temporada 2010 - 2011
Rafel Rosario
President A.E.Handbol Les Franqueses

Club Bàsquet Les Franqueses
En la temporada 2009/10 ja us vaig comentar la vostra collaboració per seguir en una línia d’objectius pels nostres
jugadors i jugadores. Des de la junta només dir-vos que els
objectius s’han complert amb satisfacció. Això no vol dir que
ja estigui tot fet, seguim pensant que és molt important la
vostra implicació pel bon funcionament del club.
A nivell esportiu aquest any hem aconseguit que el projecte per equips, començant pels coordinadors i els entrenadors s’estigui realitzant segons els plans previstos. Hem mantingut les categories dels sèniors A, tant a nivell masculí com
femení. Tots els equips han acabat les competicions al nivell
que s’esperava. Això sí, amb alguna sorpresa inclosa!
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Amb vistes a la temporada 2010/11 seguint amb el projecte
esportiu, si no ens fallen els números serem un equip més,
amb un total de més de 100 jugadors/es i amb equips d’alt
nivell. No obstant, s’ha de reconèixer i agrair la il·lusió, l’esforç
i el compromís de tots els components del club (jugadors/
es, entrenadors, junta…) per complir amb les obligacions que
signiﬁca aquest esport, esport d’equip sense cap dubte.
La junta està treballant perquè aquesta temporada els
equips puguin lluir roba nova i xandall. Amb l’objectiu de canviar l’antic i tenir una imatge acurada del que volem ser: UN
CLUB DE BÀSQUET.
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Estem buscant espònsors que col·laborin i ajudin als equips, de
moment no podem garantir res, però sí que us podem dir que
estem gestionant diverses opcions. Aquestes col·laboracions
es veuran en les properes temporades, amb la idea de fer més
accessible la formació de jugadors i/o equips.
Des de la junta volem agrair-vos la vostra implicació i ajut.
Moltes gràcies a tots i totes.
Esteve Moliner Soler
President Club bàsquet Les Franqueses
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CF Les Franqueses
Havent arribat un any més al ﬁnal de la temporada és moment
de fer una mica de resum de com ha anat la mateixa, pel coneixement de tots vosaltres. Es va començar la lliga amb un total
de 14 equips i tots ells han fet una competició molt acceptable,
destacant l’equip aleví, entrenat pel David que ha quedat en
segon lloc i això l’ha permès pujar de categoria. També ressaltar
el campionat assolit per l’equip benjamí A, entrenat per l’Albert
i que també li permet aquest any pujar de categoria.
Fent referència al primer equip dir-vos que després d’un
inici de competició molt dolenta es va encertar a donar la direcció de l’equip al conegut entrenador de la comarca Lluís
Bach, i la cosa va anar molt bé aconseguint al ﬁnal el quart lloc
de la classiﬁcació ﬁnal.
La junta directiva (des de fa temps que som els mateixos)
demanem a les reunions amb els pares/mares de tots els nens
dels equips que ens ajudin i col·laborin a formar part amb nosaltres, a portar endavant la tasca del club, ja que els membres
actuals necessitem anar-nos rellevant i que entri gent nova
pel bé dels mateixos nens i millora en el funcionament i qualitat com a club. Si la gent que hi estiu implicats no ens ajudeu
a la llarga us donareu compte que nosaltres perdrem gas i ara
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que hem aconseguit que aquest any ja tinguem un equip JUVENIL i d’aqueta manera garantitzar que aviat podrem tenir el
primer equip amb gent que està formada aquí des de l’escola.
Nosaltres ens donem compte que tenim moltes mancances per falta de gent que ens ajudi i creiem que tenint en
aquest moment un total de 16 equips, només que s’oferissin
de cada equip un o dos pares, això ho portaríem molt més
bé tots plegats amb beneﬁci de tots vosaltres. Penseu-ho i no
dubteu a oferir-vos, ja que us ho passareu molt bé.
Per aquesta temporada dir-vos que comptem amb 15
equips de futbol base més el primer equip, en el qual tenim la
gran sort de poder comptar amb Lluís Bach com a entrenador.
A la direcció del futbol base continuem tenint el coordinador David Garcia, el qual està fent una gran tasca, que li volem
agrair un cop més.
Rebeu una cordial salutació
Joan Arabía Illa
Vice-president

Club Esportiu Karate
Nokachi Les Franqueses
Aquesta temporada 2009-2010 novament el CE Karate Nokachi les franqueses ha obtingut un munt d’èxits. Començant
pel mes d’octubre es va celebrar a Montornès el campionat
de SHITORYU (estil de karate) on Nokachi va obtenir 25 pòdiums. El mes següent a Vilanova es va disputar el campionat
de kyus infantil i el Catalunya cadet, junior i sots 21 on va ser
el club que més guardons es va endur, un total de 24. El mes
de Desembre el club va tindre una representació a la selecció
catalana ja que van ser elegits tres alumnes (Sadok Moumni,
Marta de Sande, Sergio Amado) per anar al open internacional d´Arles.
El mateix mes, la Federació Catalana i el Consell Català de
l´Esport va atorgar al club un diploma com a reconeixement
per ser un dels clubs de Catalunya que tenen mes de 100 llicències i a Raúl Díaz, Elena de Sande i Rafa Migueles un diploma distingint-los per ser campions de Catalunya 2009.
El 2010 es comença amb el campionat de Catalunya aleví,
infantil i juvenil obtenint un total de 10 pòdiums. Una vegada
més el club que mes copes va portar cap a les Franqueses
i d’on van ser escollits Nil Rosales, Elena de Sande i Andrea
Lucero per representar a Menorca la selecció Catalana on
aquesta vegada Nil Rosales va fer pòdium al Campionat Estatal guanyant la medalla de bronze.
El març destaquem l´interclub de Sant Cugat i el kyus de
Catalunya cadet, junior i senior. A Sant Cugat varem participar
21 i es van obtenir 13 medalles i al de Catalunya van participar 5 i van fer 5 pòdiums. A l’abril celebrem els campionats
de Catalunya clubs destacant les tres categories campiones
Juvenil femení kumite ( Andrea Lucero, Nermin Koubiss, Jana
Mora i Mireia Cuevas) Júnior masculí kumite ( Sadok Moumni,
Raul Diaz i Sergio Amado) i Sènior femení kumite (Nuria Marín,
Adelaida Perez , Miriam Hermida i Andrea Romero) pòdiums
en tercer lloc a les categories, Alevi kata, Infantil kata i Juvenil
kata.
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Al ser campions de Catalunya, la categoria junior masculí i sènior femení en modalitat de kumite van anar a Madrid al campionat Estatal representant al club Nokachi i fent un molt bon
paper. Una setmana després, Núria Marín es va desplaçar ﬁns a
Almeria per fer el campionat nacional Universitari ja que va assolir la medalla d’or al campionat de Catalunya i li va donar pas
per poder anar al d’Espanya. El mateix dia Sadok Moum estava
representant Catalunya a la copa Hetet de França aconseguint
la medalla de bronze.
El 12 de juny es va organitzar el 1er. Trofeu Nokachi equips
les franqueses on hi havien els millors clubs d’arreu de Catalunya. Nokachi va estar a cinc ﬁnals i va ser novament el club
que mes pòdiums va aconseguir.
Per últim destacar els dies 25, 26, 27 de juny que es va
celebrar per 1era vegada l’open internacional de la federació
espanyola de karate a Múrcia i Nokachi va assolir tres pòdiums
de 5 possibles, Marta De Sande Campiona en categoria cadet,
Nuria Marín Subcampiona i Adelaida Pérez medalla de bronze
en categories sènior.
Agustí Nuñez i Montse Marín com entrenadors destaquen
els èxits de les competicions però el que més volen destacar es
el treball diari de tots els components del Nokachi i el fet de saber i aprendre que el KARATE es molt més que una competició.

www.lesfranqueses.cat/esports

ENTITATS

59

www.lesfranqueses.cat/esports
BUTLLETÍ INFORMATIU DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

