COORDINACIÓ HANDBOL

Aquesta temporada 2011-12 s’ha
arribat a un nou récord de practicants
d’handbol al nostre municipi. Més de
150 jugadors i jugadores formen part
d’aquest esport a les Franqueses del
Vallès. És un orgull per a nosaltres
contribuir a que aquests nois i noies
gaudeixin de cada entrenament,
partit i torneig.
Hi ha 12 equips consolidats dins les
diverses lligues que formen el Consell
Esportiu del Vallès Oriental i la
Federació Catalana d’Handbol,
juntament amb equips com l’infantil
femení i el cadet femení, classificats
per a competicions estatals.
S’ha de felicitar la feina que realitzen
els monitors, jugadors i pares de la
secció d’handbol. Fan créixer la secció
dia a dia amb l’esforç constant i
aconsegueixen mitjançant el mètode
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assaig- error tenir l’estructura
completa tant en masculí com femení.
Inclús en categoria masculina hi ha
més d’un equip de la mateixa
categoria. Finalment destacar la gran
col·laboració amb el CEVO i FCH per
l’organització del torneig de
pretemporada de les diverses

categories amb jornades de
formacions arbitrals, el V Torneig
Memorial Joan Bufí, les fases finals de
les diferents lligues, torneigs
intercomarcals i la Granollers Cup.
Jordi Jiménez
Coordinador d'Handbol

BUTLLETÍ INFORMATIU DEL
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

COORDINACIÓ BÀSQUET
Un altra temporada més junts, amb
més feina, més equips, més nens/es
i amb il·lusions renovades per
desenvolupar una tasca tan gratificant
i alhora tan exigent com és la de
coordinar i gestionar il·lusions i
emocions de persones que cada cop
son més i millors.
La família se’ns ha fet gran i cada
cop són més els nens/es que volen
fer bàsquet a les Franqueses. És molt
gratificant l’increment de fitxes
federatives en categories de
promoció i escola de bàsquet i la
piràmide cada cop és més ampla i
això permet que la qualitat dels
jugadors/es creixi exponencialment
amb el pas dels anys. Ens honra veure
com en aquesta temporada, els tres
sèniors (dos masculins i un femení)
estan formats per un vuitanta per cent

www.lesfranqueses.cat/esports

de gent formada al Patronat d’Esports
de les Franqueses.
A més a més, la gran majoria de tots
els entrenadors/es són gent de la casa
que se sent part important d’un
projecte estratègic que es va gestar
fa deu anys. Vull destacar el paper
que ha tingut la consolidació del Club
Bàsquet Les Franqueses en aquest
projecte esportiu, amb un treball diari
rigorós i encertat.
A nivell esportiu s’ha mantingut
l’escala de categories des d'escola de
bàsquet fins a cadet i totes les edats
tenien un equip. El bàsquet femení,
que els darrers anys havia patit una
disminució d’inscripcions, també ha
tingut un creixement inesperat i força
important. De les activitats extres que
s’han realitzat amb col·laboració amb

el Club Bàsquet Les Franqueses
destacaríem l’organització del IV Tan
2012, que en aquesta edició va acollir
una vintena d’equips vinguts de tota
Espanya, la sortida al Palau Blaugrana
per veure un partit d’Euroleague
entre el FC Barcelona i el Maccabi de
Tel Aviv i la Trobada d’Escoles de
Bàsquet del mes de maig, que va
acollir una dotzena d’equips.
En resum, una temporada força
positiva per a tots/es, on destacaria
la bona feina realitzada pels
entrenadors/es i col·laboradors i aquí
voldria ressaltar la feina realitzada per
l’Albert Pérez que s’ha incorporat a la
coordinació. La seva dedicació,
altruisme i romanticisme per aquest
esport ens garanteixen salut al
basquet franquesí per uns quants
anys.
Gràcies a tots i a seguir treballant
per que això acaba de començar.
Jordi Pavón
Coordinador bàsquet
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ACTIVITAT FÍSICA PER A LA GENT GRAN I
MANTENIMENT PER A ADULTS
Pel que fa a les activitats del
Complex, cal parlar del Manteniment
per a Adults i l'Activitat Física per a la
Gent Gran, activitats que al llarg
d’aquests 10 anys han tingut un alt
percentatge d’ocupació i aquest any
2012 no ha estat menys. Tant els
grups de matins com de tardes han
estat al 100% d’ocupació. Són
activitats molt acceptades per tota
la població i aquestes dades
demostren la satisfacció de tots els
usuaris. L’activitat física setmanal es
combina amb una activitat aquàtica
mensual tant en els grups de
manteniment per a adults com a
l'activitat física per a la gent gran.
Aquesta temporada s’ha inclòs en
el quadrant d’activitats físiques
dirigides per a abonats l’activitat de
Tàbata. Aquesta activitat consta
d’una sèrie d’exercicis aeròbics i
anaeròbics globals intensos.

abonats de la instal·lació ja que és
un tipus de classe diferent a la que
els abonats estavenacostumats i
p o d i e n t ro b a r a l q u a d r a n t
d’activitats.
Hem de destacar, igualment, les
activitats aquàtiques que han estat
i continuen sent una part important
de la instal·lació, tenint pràcticament
el 100% d’ocupació en tota l’oferta.
Tampoc ens podem oblidar de les
activitats de salut, que també tenen
un paper important en la instal·lació,
com són el programa d'Aquasalus,
les activitats de Teràpia d'Esquena i
els serveis de fisioteràpia que donen
un servei més personalitzat a
aquelles persones amb algun tipus
de patologia en l'aparell locomotor.

Ha estat, també, una activitat amb
molt bona rebuda per part dels
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ESCOLA DE TENNIS i PÀDEL

Un cop més el Patronat Municipal d'Esports i l'Escola de Tennis-Pàdel Jordi
Plana gestionen l'escola de tennis i pàdel de Corró d'Avall i Corró d'Amunt. Les
dues escoles han tornat a créixer molt ràpidament en nombre d’alumnes tant
de tennis com de pàdel, fomentant així la pràctica d’ambdós esports i fent que
els seus alumnes millorin tècnicament, tàcticament i sobretot gaudeixin i
aprenguin jugant.
Com a novetat, a part de les diferents trobades de l’escola de tennis i pàdel
que s’organitzen al llarg del curs i de les seves respectives cloendes, aquest
passat curs es va organitzar a nivell intern de l'escola un torneig de tennis amb
categories d’individual (masculí i femení) i de dobles i també un torneig de
pàdel amb categories masculí, femení i mixta que van ser tot un èxit de
participació.
A nivell competitiu han competit al Campionat Comarcal de Catalunya
organitzat per la Federació Catalana de Tennis i per primera vegada a les
Franqueses del Vallès hi ha un equip femení. A part d’aquest equip Infantil
femení, han competit també dos equips masculins: un equip aleví masculí i un
equip infantil masculí.
L’equip de monitors de l'Escola de Tennis-Pàdel Jordi Plana us vol donar les
gràcies per la vostra confiança i dir-vos que estem molt orgullosos de poder
treballar conjuntament amb el Patronat Municipal d'Esports.
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30è ANIVERSARI DEL PATRONAT
MUNICIPAL D’ESPORTS
El Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès compleix 30 anys aquest 2012. Per aquest motiu, s’estan preparant un seguit d’actes
que donin relleu a l’efemèride. S’ha creat
un logotip commemoratiu i s’està confeccionant un llibre que recollirà els 30 anys
d’història d’aquest organisme, des dels
seus inicis fins l’actualitat.

El logotip del 30è
aniversari del PME
es va poder veure al
Cros Escolar

30è ANIVERSARI DEL PATRONAT
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Els principals actes previstos amb motiu
de l’aniversari, dels quals s’informarà oportunament, tindran lloc al mes d’abril. Tanmateix, a les activitats que ja es realitzen
actualment el 30è aniversari del PME hi
és present. Així, al Cros Escolar i Popular
d’aquest any la samarreta commemorativa amb la qual es va obsequiar als participants tenia com a motiu el logotip del
30è aniversari.

BUTLLETÍ INFORMATIU DEL
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

GESTIÓ INSTAL.LACIONS
L’Ajuntament i el Patronat
milloren la gestió de les
instal·lacions esportives
Aquest any 2012 l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès i el Patronat Muni-

L’acord canvia els cànons i els imports
mínims anuals que rebia el Consistori i
modifica els espais gestionats per l’empresa SEAE, amb la inclusió de les 3 pistes
de pàdel de la zona esportiva municipal
de Corró d’Avall.
L’alcalde Francesc Colomé destacava
que el nou conveni suposava “regularitzar
un contracte que feia temps que ningú
mirava, ni per la part d’ingressos ni de
feina que s’estava fent. Hem vist on estem
i ho hem plasmat en base a la realitat del
moment”.

Si la millora l’hagués efectuada una empresa externa el cost hauria estat entre
tres i cinc vegades superior. Les persones
dels Plans d’Ocupació també han fet feines
de pintura en diversos equipaments esportius del municipi i van desbrossar el
torrent situat al costat del camp de futbol
de Corró d’Amunt.

Millores als vestidors
cipal d’Esports han fet importants esforços per tal de millorar la gestió de les
instal·lacions esportives del municipi.
Aquest treball, que suposa un important estalvi econòmic o augment d’ingressos, s’ha concretat de diverses maneres, des de la renovació de convenis
amb les entitats que gestionen les installacions a les millores de manteniment
que es realitzen de manera habitual.

Un altre estalvi important que s’està fent
en matèria d’instal·lacions esportives és
l’aprofitament dels Plans d’Ocupació que
s’han posat en marxa a l’Ajuntament per
millorar equipaments esportius.

Control de reg i enllumenat
En aquesta mateixa línia de bona gestió
cal emmarcar la millora en el control de
reg dels camps de futbol que s’està duent
a terme o l’optimització de l’enllumenat
de les instal·lacions esportives.

Doblar els ingressos
Un exemple significatiu d’aquesta bona
feina va ser el conveni assolit al mes de
novembre entre l’Ajuntament i l’empresa
SEAE, que gestiona el Complex Esportiu
Municipal. L’acord suposa doblar els ingressos anuals que rebrà el Consistori
fins al 2018, que arribaran gairebé al milió
d’euros.

Botiga en línia del Patronat
Municipal d’Esports
El Patronat Municipal d’Esports de les
Franqueses del Vallès ha posat en marxa
aquest 2012 una botiga en línia amb
l’objectiu de facilitar i posar a l’abast de
tothom tots els complements de
l'equipació esportiva bàsica oficial de
totes les activitats i seccions del PME.
La posada en marxa d’aquesta iniciativa
ha estat possible gràcies a l’acord establert entre el Patronat Municipal
d'Esports de les Franqueses i l’empresa
RedSport que subministra les equipacions esportives oficials del PME.
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Així, la renovació dels vestidors del camp
de futbol de Corró d’Avall només va suposar per al Consistori el cost del material.
El mateix s’està fent actualment amb els
vestidors del pavelló esportiu.

Els usuaris que accedeixin, a través del
web del PME a la botiga on line hi podran
trobar un munt de productes d’interès
com ara xandalls, bosses, motxilles, etc,
classificats per esports.

Tot plegat permet mantenir i millorar la
qualitat de l’oferta esportiva que s’ofereix
a les Franqueses del Vallès amb unes despeses controlades amb eficàcia, bona
gestió i bona feina.

si volen adquirir equipacions i material
esportiu”.
Trobareu l’enllaç de la botiga en línia del
Patronat Municipal d’Esports al web municipal.

Cal destacar que dins de l’àmplia oferta
de productes de la botiga en línia també
es podran aprofitar interessants promocions de paquets complementaris en
funció de l’esport triat.
El regidor d’Esports de l’Ajuntament,
José Ramírez, ha destacat que aquesta
iniciativa “és una eina més perquè els
esportistes de les Franqueses tinguin al
seu abast més avantatges i comoditats
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ACTIVITATS PUNTUALS
NOVEMBRE 2011

Conveni de col·laboració del PME i l’AE
Handbol Les Franqueses
El Patronat Municipal d'Esports va signar el 8
novembre un conveni de col·laboració amb
l'Associació Esportiva Handbol Les Franqueses
per a la realització de les activitats de l'Escola
Esportiva Municipal d'Handbol. L’acte de signatura, que es va fer a les oficines del PME, va
anar a càrrec del regidor d’Esports, José Ramírez i el president de l’AEH Les Franqueses,
Rafael Rosario.
L’objectiu del conveni, que va ser el primer
que es signava d’aquestes característiques
entre el Patronat i el club, era la formalització
dels aspectes bàsics de cooperació i
col·laboració entre el Patronat Municipal
d'Esports de les Franqueses del Vallès i l'AE
Handbol Les Franqueses per a l’execució del
programa d'activitats de l'Escola Esportiva
Municipal del Patronat Municipal d'Esports
d'Handbol.
El regidor d’Esports i el president de l’AEH Les
Franqueses van posar de relleu i van fer una
valoració molt positiva del conveni.
José Ramírez destacava la col·laboració actual
que hi ha entre els clubs i el Patronat d’Esports,
ratificada amb aquest conveni. Pel regidor es
potencia “el desenvolupament de les activitats
de l’Escola Esportiva Municipal, establint una
connexió directa entre la tasca de foment i
promoció esportiva que realitza el PME i el
treball que realitza l'AEH Les Franqueses en la
promoció de l’esport a les Franqueses”.
Presentació dels equips d’handbol del PME
i l'AEH Les Franqueses

públic que omplia les grades uns 150 esportistes.
Els equips d’handbol del PME que es van presentar van ser el Benjamí B, Benjamí A, Aleví
femení, Aleví masculí, Infantil masculí A, Infantil masculí B, Infantil Femení, Cadet femení,
Juvenil masculí i finalment els més petits i els
més grans.
El sènior masculí va sortir de la mà dels jugadors de l’escola. Una vegada tots els equips
col·locats en formació es va donar pas al parlament de les autoritats i responsables de
l’entitat, Rafael Rosario com a president del
club AEH Les Franqueses, José Ramírez, regidor d’Esports de les Franqueses i per concloure
els parlaments, l’alcalde Francesc Colomé.
L’acte va finalitzar amb la fotografia de família
i amb les fotografies individuals de cada equip.
El pavelló va mostrar un aspecte formidable,
ple tant a les grades amb els pares i amics com
a la pista amb els jugadors.

Conveni de col·laboració entre el PME i el
Club Bàsquet Les Franqueses
El dimarts 8 de novembre es va signar el conveni de col·laboració entre el Patronat Municipal d'Esports de les Franqueses del Vallès i
el Club Bàsquet Les Franqueses per a la
realització de les activitats de l'Escola Esportiva
Municipal de bàsquet, bàdminton i les activitats a les escoles de Les Franqueses.
La signatura, realitzada a la seu del Patronat
d’Esports, va anar a càrrec del regidor d’Esports
i president del Patronat Municipal d’Esports,
José Ramírez i el president del Club Bàsquet
Les Franqueses, Esteve Moliner.
Aquest conveni, que es feia per primera vegada amb l’entitat franquesina, tenia com a objectiu la formalització dels aspectes bàsics de
cooperació i col·laboració entre el Patronat
Municipal d'Esports de les Franqueses del
Vallès i el Club Bàsquet Les Franqueses per a
l’execució del programa d'activitats de l'Escola
Esportiva municipal del Patronat Municipal
d'Esports: bàsquet, bàdminton i activitats a
les escoles de les Franqueses.
Bona entesa entre el PME i els clubs

El dissabte 19 de novembre es van donar cita
al pavelló municipal d’esports tots els jugadors
i jugadores d’handbol del Patronat Municipal
d’Esports i els equips sènior masculí i juvenil
masculí de l’AE Handbol Les Franqueses per
fer la tradicional presentació davant els seguidors i familiars. Es van presentar davant el
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José Ramírez va posar de relleu la bona entesa
que hi ha entre els clubs i el Patronat d’Esports,
constatada a través d’aquests convenis que
s’han assolit per primer cop. El regidor manifestava que els acords potenciaran “el desenvolupament de les activitats de l’Escola Esportiva Municipal, establint una connexió directa
entre la tasca de foment i promoció esportiva
que realitza el PME i el treball que realitza el
CB Les Franqueses en la promoció de l’esport
al municipi”.
Copa Catalana de Ciclocròs-Gran Premi
GUESS al parc de Milpins de Corró d’Avall
La pluja que va caure el diumenge 7 de novembre al matí va ser protagonista de la primera prova del calendari de la Copa Catalana
de Ciclocròs - Gran Premi GUESS, disputada
al parc de Milpins que va organitzar per segon
any la Unió Ciclista Les Franqueses amb al
col·laboració del Patronat Municipal d’Esports
i la Federació Catalana de Ciclisme.
Les curses, amb 10 categories en total, es van
iniciar a les 9.30 h del matí amb un circuit al
parc de Milpins de dos quilòmetres que es va
convertir en molt exigents a causa de les
condicions climatològiques.
En total hi van prendre part 104 corredors,
alguns dels quals procedien de França i també
d’Aragó.
L’acte de lliurament dels premis als primers
classificats va comptar amb la presència de
l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé,
i del regidor d’Esports, José Ramírez, el presi-

dent de la Comissió de Ciclocròs de la
Federació Catalana de Ciclisme, Carles
Parreño, i el president del club, Toni Serra.
El triomf en la categoria reina, l’elit, va ser per
a David Lozano de l’equip Bicicletes Esteve,
que va repetir el triomf de l’any passat. Ramon
Sagués i Ismael Ventura van completar el podi.
Els resultats més destacats dels corredors
locals de la Unió Ciclista Les Franqueses van
ser, el sisè lloc de Frrancesc Garcia en categoria
èlit, quart lloc d’Oriol Aguilera en Sots23, sisè
lloc de Santi Segur en màster, quart lloc de
Marc Ortega en màster 40, novè lloc d’Antoni
Serra en màster 50 i cincquè lloc d’Adrià Canals en cadets.

BUTLLETÍ INFORMATIU DEL
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

ACTIVITATS PUNTUALS
DESEMBRE 2011

Tres de cada quatre ciutadanes de les Franqueses practiquen esport dos o més cops
a la setmana
Tres de cada quatre ciutadanes i ciutadans de
les Franqueses del Vallès practiquen esport
dos o més cops a la setmana durant tot l’any.
Aquestes magnífiques dades es van conèixer
al desembre com a resultat d’una enquesta
d’hàbits esportius elaborada per la Gerència
de Serveis d'Esports i el Servei d'Avaluació de
la Qualitat de la Diputació de Barcelona.

El diputat adjunt d’Esports, Josep Salom, va
lliurar l’enquesta a l’alcalde Francesc Colomé,
i al regidor d’Esports, José Ramírez, en una
trobada que va tenir lloc a la Diputació de
Barcelona. El treball realitzat tenia com a objectiu fer un dibuix de l’índex i de les característiques de la pràctica físicoesportiva dels
seus habitants.
Valoració molt bona de les instal·lacions
esportives
L’estudi assenyala concretament que el 76,3%
dels més de 18.000 veïns del municipi deien
practicar esport de forma regular (dos o més
cops a la setmana) durant tot l'any. D'aquests,
el 50,2% utilitzava les instal·lacions esportives
de les Franqueses del Vallès, considerant bona
(53,9%) o molt bona (36,5%) la valoració
d'aquestes instal·lacions, unes dades que satisfan àmpliament tant a l’alcalde com al regidor d’Esports, ja que denoten “un grau de
satisfacció elevat entre la ciutadania pels serveis que tenen al seu abast en aquestes instal·lacions”, manifestava Francesc Colomé.
D'altra banda, un 10'7% no practiquen esport.

maven part de la delegació de la Federació
Catalana de Karate.
Marta de Sande es va proclamar campiona
d'Espanya en Kumite per 2n any consecutiu i
Nermin Koubiss va ser medalla de bronze.
També van tenir una destacada actuació Mireia Coves, Andrea Estel, Cristina Pérez i Sadok
Moumni.

Esmorzar de Nadal del grup de la gent gran
del PME
El dijous 22 de desembre va tenir lloc al Complex Esportiu Municipal el tradicional esmorzar de la gent gran del grup anual del Patronat
Municipal d’Esports.

L’equip català va aconseguir un total de 7
medalles: 2 ors, 3 plates i 2 bronzes, aconseguint així acabar en 6 a posició en el medaller
final.
XVI Nit de l’Esport de les Franqueses
La XVI Nit de l'Esport de les Franqueses del
Vallès que es va celebrar el divendres 2 de
desembre va premiar Loida Reyes, del Club
Atletisme Canovelles i Toni Flores, del Club
d’Atletisme a4elkm, com a millors esportistes
amateurs de la temporada 2010/2011. La festa,
organitzada pel Patronat Municipal d’Esports,
va ser tot un èxit amb una assistència de prop
de 400 persones a l’hotel Ciutat de Granollers.

Una seixantena de persones que participen
regularment d’aquesta activitat adreçada a la
gent gran des del Patronat Municipal d'Esports
van celebrar les festes i acomiadar l'any amb
un bon esmorzar acompanyats de l'alcalde
Francesc Colomé, el regidor d'Esports José
Ramírez, i les regidores de Gent Gran, Rosa
Maria Pruna i de Cultura, Rosa Maria Isidro.

Cal destacar que l’acte va comptar la presència
del conseller d’Interior de la Generalitat, Felip
Puig.

Durant l'acte va fer-se el tradicional brindis
on l'alcalde va felicitar les festes i va desitjar
un feliç 2012 ple de salut i esport per a tots i
totes.

A banda de l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé i del regidor d’Esports, José Ramírez, també van ser presents a la Nit de
l'Esport els regidors de l'equip de govern
Esteve Ribalta, Rosa Maria Isidro, Juan Antonio
Marín, Gisela Santos, Josep Randos, Vanessa
Garcia i el regidor Martí Rosàs.

Abans de marxar tots els participants van ser
obsequiats amb un petit recordatori de l'acte
que van lliurar l'alcalde i el regidor d'Esports.

ACTIVITATS PUNTUALS
GENER 2012

Marta de Sande i Nermin Koubiss, medallistes al campionat d’Espanya de karate

El programa de la nit es va iniciar amb el lliurament dels diplomes als 61 nominats i nominades, esportistes de les categories Promoció
Masculí i Femení (nascuts l’any 1998-99-0001- i 02), categoria Formació Masculí i Femení
(nascuts l’any 1997-96-95-94 i 93), categoria
Amateur Masculí i Femení (nascuts el 1992 i
anys anteriors) i categoria Millor Entrenador/a.

El Campionat d'Espanya Cadet, Junior i Sub21 celebrat a Tarragona a mitjans de desembre
va ser molt positiu pels components del Club
Karate NoKachi de les Franqueses, amb medalles per a dos dels seus integrants que for-

Després del sopar es va donar pas al lliurament
dels primers guardons, corresponents a les
Gestes Esportives en reconeixement per haver
assolit destacades fites durant la temporada
2010/2011, mèrits personals i als millors es-
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portistes.

Arrossada de Germanor del Club
de petanca Bellavista
El dissabte, 28 de gener, el Club de petanca
Bellavista, va celebrar una jornada de Germanor compartint una arrossada. Al dinar van
assistir-hi l'alcalde Francesc Colomé i el regidor
d'Esports, José Ramírez.
Després de passejar per les instal·lacions
acompanyats per l'actual president, el senyor
Gallardo, i interessar-se per la situació i
classificació del club Bellavista van brindar
pel bon ambient i la bona tasca del Club.
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500 participants al XVII Cros Popular i XX Cros Escolar
El XVII Cros Popular i XX Cros Escolar celebrat
al gener va comptar amb prop de 500
corredors en una jornada plena d’emoció
caracteritzada per l’intens fred de les primeres
curses, que mica en mica va donar pas a una
gran matinal atlètica en l’incomparable marc
del Parc de Milpins de Corró d’Avall.

En primer lloc es va celebrar el Cros Popular
i seguidament el tradicional Cros Escolar, que
va finalitzar amb les curses de categoria mini,
que van ser les més animades i les de més
nombrosa participació de la jornada.
A l’esdeveniment van assistir-hi l’alcalde,
Francesc Colomé i el regidor d’Esports i
president del Patronat Municipal d’Esports,
José Ramírez. Per altra banda, i en
representació del Consell Esportiu del Vallès
Oriental també van assistir-hi el seu secretari
tècnic, Santi Jané, i Maria Antònia Jorba.

L’organització de les curses va anar a càrrec
del Patronat Municipal d’Esports de les
Franqueses del Vallès i va comptar amb la
col·laboració del Club Bàsquet Les Franqueses,
l’AE Handbol Les Franqueses, el Club
d’Atletisme A4 el Km, l’Associació Esportiva
Grup Fondistes Bellavista i el suport del
Consell Esportiu del Vallès Oriental.
Cal destacar l’elevat nombre de col·laboradors,
tant del propi Patronat Municipal d’Esports
com de totes les entitats col·laboradores, que
va garantir l’èxit organitzatiu de la jornada.

IV Torneig de Reis Memorial Joan
Bufí de les Franqueses
El dissabte 7 de gener es va celebrar el IV
Torneig de Reis Memorial Joan Bufí al pavelló
municipal d’esports de les Franqueses. El for-
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mat consistia en un partit per cada categoria
o grup d’equips d’handbol del Patronat i AEH
Les Franqueses. A l’edició d’enguany hi havia
premis per l’equip guanyador, segon classificat,
màxim golejador, millor porter, millor jugador,
gesta esportiva i millor jugador local. A part,
cada jugador podia endur-se un trofeu individualitzat.

El km 6 cau al terme municipal de les Franqueses i a l’acte van assistir els alcaldes Josep
Mayoral de Granollers i Meritxell Budó de la
Garriga, els regidors d’Esports José Ramírez
de les Franqueses i Joan Esteban de la Garriga,
el representant de la Mitja Joan Villuendas i

Per concloure el Torneig, abans de dinar, es va
fer la clàssica entrega de premis tant individuals com col·lectius a càrrec del regidor d’Esports, José Ramírez, i la regidora d’Obres i
Serveis, Vanesa García, i del President de
l'Associació de Handbol les Franqueses, Rafael
Rosario, juntament amb els fills i la viuda d’en
Joan Bufí.
A la tarda va continuar la competició amb el
Cadet femení del PME davant el BM Granollers
i els equips del club AEH Les Franqueses. El
partit que tancava el Torneig enfrontava al
Sènior Masculí davant l’HB Mataró amb un
resultat de victòria favorable a les Franqueses.

La Diputació de Barcelona dóna suport als projectes esportius de les
Franqueses
El diputat adjunt d’Esports de la Diputació de
Barcelona, Josep Salom, va visitar les Franqueses, el dimecres 25 de gener, per conèixer en
primera persona les necessites esportives del
municipi. L’alcalde de les Franqueses, Francesc
Colomé, i el Regidor d’Esports, José Ramírez,
van rebre el diputat adjunt i van recórrer les
instal·lacions esportives del municipi.

Durant la visita, l’alcalde va expressar al Diputat
adjunt d’Esports que dins de les línies estratègiques d’actuació en l’àmbit de la consolidació
de la xarxa d’equipaments i serveis esportius
del municipi de les Franqueses del Vallès; figurava la remodelació, ampliació i reordenació
de la zona esportiva de Llerona. En aquest
sentit, el diputat d’Esports es va comprometre
davant l’alcalde a realitzar i encarregar el Projecte d’Ordenació i Pla de Viabilitat de la zona
esportiva de Llerona.

La Mitja atorga el km 6 a Fruits Sagarra
La Mitja Marató Granollers-Les Franqueses-La
Garriga va col·locar la rajola del Km 6 i va homenatjar a l’empresari Josep Maria Sagarra de
Fruits Sagarra per la seva col·laboració anual
amb la Mitja l’11 de gener.

el seu president Toni Cornellas van posar la
rajola en aquest punt del recorregut. A més,
es va entregar una placa a Josep Maria Sagarra
que anava acompanyat del seu fill.

Reconeixement als monitors del
programa “Entrena la Mitja”
Els 21 monitors del programa d’entrenaments
“Entrena la Mitja” van rebre el dimarts, dia 24
de gener, a la tarda, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de les Franqueses, una equipació
completa com a agraïment de la seva
col·laboració. Els monitors, la majoria del Club
Atletisme a 4 el Km, van ser obsequiats amb
un tallavents, una samarreta i unes malles
llargues, tot de la marca Adidas, patrocinadora
de la Mitja.
A l’acte hi van assistir l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor d’Esports, José Ramírez, i en
Joan Villuendas en representació de
l’organització de la Mitja, els quals van lliurar
l’equipació i van agrair la tasca que estan
realitzant tots els monitors i monitores facilitant que cada any siguin més els franquesins
que participen a la Mitja.
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IV pedalada de BTT l'Aventura és
l'Aventura
El cap de setmana del 19 de febrer uns 400
esportistes es van apuntar a la 4a edició de
la pedalada BTT l’Aventura és l’Aventura, organitzada per la Unió Ciclista Les Franqueses
(UCF) i Bicicletes Segú i amb la col·laboració
de l’ Ajuntament i del Patronat Municipal d’Esports.
La pedalada constava d’un circuit curt de
baixa dificultat tècnica i física d’uns 12 km i
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un circuit llarg de 43 km amb un nivell d’exigència alt que travessava camins i corriols
dels municipis veïns de les Franqueses com
l’Ametlla i la Garriga.
L’edició va comptar amb la participació de
l’exciclista professional Roberto Heras que va
abandonar després de punxar el neumàtic
posterior a la zona de Sant Cristòfol quan
anava amb un grup capdavanter juntament
amb David Lozano i Ever Gomes que finalment van creuar la línia de meta en aquestes
mateixes posicions i amb només dos segons
de diferència entre ambdós. El tercer classificat
en categoria masculina va ser Xavier Bosch.

La connexió a la xarxa estava emmarcada dins
del Programa de manteniment i millora de les
instal·lacions esportives portat a terme pel Patronat Municipal d’Esports. Amb aquesta
actuació la zona esportiva municipal de Corró
d’Amunt ofereix un nou servei considerat ja
bàsic per molts.

La Mitja: més esport i més solidaritat
La Mitja Marató Granollers–les Franqueses–la
Garriga, que es va córrer el 5 de febrer, va
assolir els 10.200 inscrits. S’hi van presentar

En fèmines el podi el van formar en primer
lloc Mercè Tusell, Núria Lauco en segona
posició i Noemia López tercera classificada.

El cap de setmana del 18 i 19 de febrer es va
celebrar a les instal·lacions del pavelló municipal de les Franqueses del Vallès el Campionat
de Catalunya de Jiu Jitsu, en els sistemes de
Duo Kata i Lluita, organitzat pel Club Okamishin de Bellavista i la Federació Catalana de
Judo i DA i la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports.

Internet per a les Entitats a la zona
esportiva municipal de Corró d’Amunt
El Patronat Municipal d’Esports va facilitar el
mes de febrer la connexió a Internet de la
zona esportiva de Corró d’Amunt. Les entitats
que fan ús dels equipaments disposen d’accés
a Internet. US Corró d’Amunt, Club Ciclista
Corró d’Amunt i Club Petanca Corró d’Amunt
sol·licitaven accés a la xarxa per poder realitzar
les gestions oportunes amb les federacions,
el Patronat o d’altres clubs.

www.lesfranqueses.cat/esports

Com que aquest any no havia nevat gaire, va
ser necessari caminar un trosset pel costat de
les pistes d'esquí per poder arribar fins al bosc,
on es podien veure petjades de conills i de
guineus a la neu.

8.000 corredors i 7.830 van superar els 21.097
metres de distància.
El barceloní Carles Castillejo va guanyar la
Mitja Marató amb un temps d’1h 02min 37s,
vencent al plusmarquista mundial, el kenyà
Patrick Makau. Pel que fa a la cursa femenina,
la primera classificada ha estat Beatrice Jepchumba (1h 12min 42s).
Enguany, la Mitja va recordar Jordi Vinardell,
mort l’agost passat per un tumor al cervell, i

A l’esdeveniment van participar diferents
clubs de Catalunya d’aquest esport que cada
vegada compta amb un nombre de practicants més alt. El Jiu Jitsu és un art marcial
minoritari de defensa personal on es combinen els atemis (cops) com les projeccions i el
treball de sòl.
La competició, a al qual van ser presents l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé i el
regidor d’Esports, José Ramírez, es va desenvolupar en amb una gran esportivitat per part
dels competidors, àrbitres i públic. Tot plegat
van crear un gran ambient competitiu però
de companyonia.

Tot seguit els monitors i monitores van arribar
i van explicar com s’havien de posar les raquetes i com s’havia de caminar amb elles. Al cap
de pocs minuts els nens i nenes ja estaven
calçats amb les raquetes i a punt de caminar.

La caminada d’uns dos quilòmetres, pujant i
baixant amb les raquetes, va ser força cansada.
En acabar va ser el moment de dinar i de jugar
una estona amb la neu, arrodonint una sortida
molt divertida.Aquesta activitat va ser possible
gràcies al programa escolar de Promoció Esportiva per a les Escoles del Patronat Municipal
d’Esports de les Franqueses.

L´alcalde Francesc Colomé i el president de
la UCF, Antoni Serra, van fer l’entrega de guardons als podis masculí i femení que tot i ser
de caràcter amateur hi van pedalar corredors
de primer nivell.

Campionat de Catalunya de Jiu Jitsu a les Franqueses

viatge força llarg, per fi s’arribava a la neu.
Primer es va esmorzar per agafar energies de
cara a l'excursió que programada.

V Campionat d’Espanya de Tir amb
Arc a les Franqueses
El V Campionat d’Espanya de Tir amb Arc,
celebrat l’11 i 12 de febrer va deixar tres guanyadors a les Franqueses. Dels 15 medallistes,
tres representaven el club del municipi; Francisco Verdejo i Francisca Cabrera van proclamar-se ssotcampions d’Espanya en arc nu i
Anna Girbau va emportar-se el bronze.
Al campionat s’hi disputaven tres modalitats:
arc recorbat (masculí i femení), arc longbow
(masculí) i arc nu (masculí i femení).
El Campionat va comptar amb 120 participants arribats d’arreu de l’Estat espanyol. La
gerent de la Federació Espanyola de Tir amb

en honor de les persones que pateixen càncer.
Per la seva banda, El Xiprer va recollir 2.580
xips, donats pels corredors, que l’organització
bescanvià per la mateixa quantitat d’euros.
El president de l’Associació Esportiva la Mitja,
Toni Cornellas, es va mostrar satisfet amb la
novetat de la modificació del recorregut per
la dreta del Congost, de tornada a la Garriga,
així com per l’augment del nombre de participants.

Sortida a la neu de l’escola Camins
dins del Programa Escolar del PME
El divendres 10 de febrer els nens i nenes de
tercer de l'escola Camins ens van llevar ben
d'hora per anar cap a la Molina. Després d'un

Arc, Amparo González, es mostrava satisfeta
del tracte rebut i de l’organització del Club de
Tir amb Arc de les Franqueses. Assegurava
que "muntar esdeveniments amb gent treballadora és un plaer". De la mateixa manera, la
immensa majoria dels arquers subratllava la
càlida acollida dels franquesins així com l’excel·lència de les instal·lacions. La navarresa
Encarna Garrido, tres cops campiona mundial,
destacava la calefacció del pavelló com a punt
positiu.
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Per la seva banda, el president del Club de Tir
amb Arc de les Franqueses, Juan Antonio
Galo, així com tots els membres de
l’organització estaven orgullosos de la feina
feta i agraïen el suport rebut en tot moment
per part de l’Ajuntament i del Patronat
Municipal d’Esports.
Dissabte a la nit, l’Ajuntament va rebre els
participants en un acte organitzat a la Masia
de Can Ribas i va convidar a un lunch a tots
els assistents. El regidor d’Esports, José
Ramírez, va deixar clar en tot moment que
“les Franqueses és un poble on la seva gent
entén l’esport com una forma de vida”.

La secció de bàsquet del PME i el
CB Les Franqueses presenten els
equips i la mascota del club
El dissabte, 4 de febrer del 2012, es va fer la
presentació de la i dels equips del Club
Bàsquet les Franqueses, un total de 23 equips,
15 del PME i 8 del CB Les Franqueses.
La jornada estava carregada de partits que
un cop es van disputar, va començar la
presentació, desfilant tots els equips, des de
l'escola fins als sènior, que van ubicar a la pista
central. A l’acte eren presents l’alcalde de les

Franqueses, Francesc Colomé, el regidor d’Esports, José Ramírez, el gerent del Patronat
Municipal d’Esports, Josep Campaña i el president del club, Esteve Moliner. El president
de l’entitat va iniciar els parlaments i va cloure
l'acte Francesc Colomé, alcalde de les Franqueses.
La sorpresa que s'havia estat comentant des
de feia dies i que es va dur en secret va ser la
presentació de la mascota del Club, el "Fran-

Cursa Popular d’Orientació amb 5
circuits
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El diumenge 25 de març es va celebrar la 2a
Cursa Popular d’Orientació a l’entorn natural
de Milpins, dins del terme municipal de Les
Franqueses del Vallès. La cursa va servir per

quícia", dissenyada pel jugador de sènior A,
Àlex Fernández, descobrint el Franqui amb
l'ajuda de els components de l'escola de
bàsquet entrenada per l’entranyable Josep
Lozano.
En aquest any tan important amb motiu del
centenari de l'edifici consistorial, el Club de
Bàsquet va fer el lliurament d'una pancarta
de col·laboració amb el logotip del centenari,
l'escut del club i el Franquícia fent de les seves.

classificar els escolars del Vallès Oriental per
participar a la Final dels Jocs Escolars de Catalunya de Curses d’Orientació.
En aquesta ocasió la participació va ser de
prop de 100 persones de totes les edats i
nivells de condició física

El Conseller Felip Puig participa a
la XV Trobada de Petanca
La XV Trobada de Petanca celebrada el 10 de
març a les Franqueses va reunir els clubs de
Bellavista, Corró d’Amunt, Llerona i del Casal
de la Gent Gran de les Franqueses. El Conseller
d’Interior, Felip Puig, va participar a la matinal
convidat per l’alcalde, Francesc Colomé, i el
regidor d’Esports, José Ramírez. La regidora
de les àrees d’Agricultura i Sanitat i Gent Gran,
Rosa Maria Pruna, va acompanyar-los bona
part de la jornada.
Un centenar de persones van omplir les pistes
del Club Petanca Bellavista, situades a la plaça
Malagarba de Corró d’Avall. Els jugadors van
formar els primers combinats i dividits en 13
pistes va iniciar les partides. El Conseller va
formar tripleta amb dues persones del gabinet
d’Interior de la Generalitat, Antoni Salut i Antoni Martínez, mostrant un bon nivell.
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cuda tercera posició en el campionat de Catalunya Infantil Femení. Aquest resultat permetia viure una nova experiència, ja que es
va aconseguir la classificació per la fase sector
del campionat d'Espanya

El Patronat Municipal d’Esports de
les Franqueses entra a Facebook i
Twitter
El Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses del Vallès va impulsar un projecte de
comunicació 2.0. El PME va entrar al món de
les xarxes socials, Facebook i Twitter, al mes
de març, amb l’objectiu d’establir nous canals
d’interacció amb la ciutadania. Ambdues xarxes socials es gestionen des del Patronat.
La presència del PME al Facebook s’orienta
cap a la difusió d’esdeveniments, activitats
esportives que es realitzen al municipi. Aquesta eina comunicativa esdevé un espai on generar debats i un feedback constant amb els
usuaris, alumnes, pares i mares de les activitats
que s’organitzen.

Pel que fa al Twitter, s’utilitza per donar a
conèixer notícies esportives, l’agenda esportiva del cap de setmana i informacions puntuals. El regidor d’Esports de les Franqueses
del Vallès, José Ramírez, assenyalava que
l’entrada de Facebook i Twitter “és una altra
actuació de millora de serveis per part del
PME, en aquest cas a través de les xarxes socials. Es tracta d’adaptar-nos a les noves formes de relació amb els ciutadans perquè el
contacte amb els esportistes, tècnics, pares i
mares, usuaris i aficionats encara sigui més
gran”.

Judit Berruezo, 8a al Campionat
del Món de Twirling disputat a
Suïssa

Instal·lació del mòdul dels nous
vestidors de la zona esportiva de
Llerona
El dimecres, 21 de març es va instal·lar el nou
mòdul prefabricat per fer ús dels vestidors a
la zona esportiva de Llerona. Amb aquest
equipament, el camp de futbol de Llerona
compta amb sis vestidors. Els treballs de
col·locació del mòdul, que pesa poc més de
dues tones, es van realitzar sota una forta
pluja, però sense cap incidència.
Durant la instal·lació van ser presents l’alcalde,
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, José
Ramírez, la regidora d’Obres i Serveis, Vanesa
Garcia, així com diversos tècnics de
l’Ajuntament que van supervisar els treballs.
El regidor d’Esports va assenyalar que “aquesta
ampliació de vestidors era necessària per
l’elevat ús de la instal·lació que fan els equips
del municipi”. La regidora d’Obres i Serveis va
fer esment que tant els treballs previs de
condicionament com els posteriors els va
realitzar l’Ajuntament. El camp de futbol de
Llerona l’utilitzen regularment els equips del
CE Llerona, el CF Cèltic les Franqueses i l’AE
Ramassar.

El Twitter del PME és @Pmesportslf i el Facebok Patronat Municipal d’Esports.

Jornada de Tecnificació del Gimnàs
Shiho-Wari
El Gimnàs Shiho-Wari va realitzar una Jornada
de Tecnificació de KOBUDO YAMANNI RYU el
diumenge 18 de març al pavelló poliesportiu
de Corró d’Avall.
La matinal es va desenvolupar amb un caire
de treball molt agradable. Cal destacar que
aquesta ocasió la jornada va comptar amb
l’assistència dels clubs YOSHIKAN DOJO de
Ripollet, USHIRO de la Garriga, SWING de les
Franqueses y RYBUKAN DOJO de l’Hospitalet.
Les armes utilitzades durant la sessió varen
ser: BO,NUNCHAKU,TONFA YSAI. Aquesta iniciativa del gimnàs Shiho-Wari amb la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports, va
fer possible que els seus alumnes gaudeixen
d’activitats de formació especifiques.

www.lesfranqueses.cat/esports
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L’infantil femení d’handbol tercer
al campionat de Catalunya
El darrer cap de setmana d’abril es va disputar
el campionat de Catalunya infantil femení
d'handbol al pavelló de la Roca del Vallès amb
la participació de l'infantil femení de les
Franqueses.
El conjunt franquesí va prendre part en la
segona semifinal davant el CE Castelldefels
amb una derrota per la mínima. El diumenge
al matí en el partit pel tercer i quart lloc el
rival era el BM La Roca. Una altra vegada
l’equip franquesí va jugar molt bé i es va endur
la victòria lluitant els cinquanta minuts tot i
l'esforç del dia anterior de la semifinal. Finalment el resultat va ser de 19-24. Una meres-

El 21 i 22 d’abril la franquesina Judit Berruezo,
que formava part de l’equip de Twirling de la
Torreta, va disputar el Campionat del Món de
la mateixa disciplina a la localitat de Neuchatel
(Suïssa). Era la primera vegada que aquesta
entitat vallesana participava en un campionat
tan important, fent una actuació molt notable.
Les integrants del Twirling la Torreta, a més
de gaudir de la competició, van realitzar un
gran paper aconseguint la 8a posició.

Open Ibèric de Resistència en BTT
a Corró d’Amunt
Corró d’Amunt va destacar el 21 d’abril com
a escenari de la BTT amb la celebració de
l’Open de Resistència en BTT Trek Wild Wolf
Series. Prop de 200 ciclistes van participar en
una cursa de resistència d’una durada de 12
h, de les 11 del matí a les 11 del vespre. Aquesta cursa era la quarta etapa de les TREK12
Wild Wolf Series que tenen lloc a diversos
punts del territori espanyol.
El Secretari General d’Esports, Ivan Tibau;
l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé;
el regidor d’Esports, José Ramírez; i el president del Club Ciclista Corró d’Amunt, Josep
Mauri van donar el tret de sortida. El circuit
era de 6,3 km amb 260 metres de desnivell,
pujades curtes però intenses i baixades ràpides. Un traçat exigent i alhora molt valorat
pels ciclistes.
Hi havia tres modalitats de participació dividides per gènere: individual, per parelles o
per equips de quatre. També es podien formar
grups mixts per parella o en equip de quatre.
Dins la modalitat individual, Ignacio Miravalles
va ser el guanyador en completar 24 voltes
al circuit amb un temps d’11h 55min 39s. Ada
Xinxo va ser la guanyadora en fer 20 voltes
en 11h 6min 54s.
El Club Ciclista Corró d’Amunt va superar la
prova d’organitzar una competició d’àmbit
estatal. El president del Club Ciclista Corró
d’Amunt, Josep Mauri, va subratllar el treball
que hi ha al darrera de qualsevol esdeveniment d’aquestes característiques alhora que
es va mostrar satisfet amb el resultat.

No Kachi destaca al campionat de
Karate de Catalunya de Clubs 2012
El dia 14 d’abril el Club Karate No Kachi va
destacar, una vegada més, al Campionat de
Catalunya clubs 2012. Els integrants del club
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de les Franqueses del Vallès van fer un total
de nou pòdiums dels onze possibles.
Van aconseguir cinc ors en les categories
demostració infantil i cadet i en kumite juvenil
masculí, juvenil femení i cadet femení. Així
com una plata a demostració juvenil i tres
bronzes als equips infantil, juvenil i cadet.
D’altra banda, el cap de setmana del 21 i 22
de abril es va celebrar el XXXIV Campionat
d'Espanya infantil a la ciutat d'Alcobendas
(Madrid). El club de les Franqueses No Kachi
va prendre part amb deu components
representant Catalunya: Ainoa Astorga, Wiam
Koubiss, Roger Burriel, Jordi Valdivia, Joan
Cuevas, Aaron Raya, Rafa Migueles, Alfredo
Domínguez i Iván Díaz. Tots ells van fer un
excel•lent paper i van mostrar un cop més
que estan a nivell nacional.

a més, la presentadora de l’esdeveniment
Tamara Cantón va realitzar una demostració
de Beat Box.

categoria femenina i el jugador francès
Jerome Inzerillo.

Els guanyadors de les diverses categories van
ser: Walid Benazaiz de la categoria de Hip Hop,
Jordi Montaner de la categoria de House
dance i el grup de Actitud Salvaje compost
pels ballarins Moy Rojo i Gorka Lázaro de la
categoria de Breakdance.

El lliurament de premis del Torneig va comptar
amb la presència de l’alcalde de les
Franqueses, Francesc Colomé, i del regidor
d’Esports, José Ramírez.

Aquesta activitat es va poder organitzar
gràcies a la col·laboració del Patronat
Municipal d’Esports i el suport de l’Àrea
d’Obres i Serveis.

El Sweetrade Bowling Club-Les
Franqueses es proclama campió
d’Espanya
El cap de setmana del 14 i 15 d’abril a Oviedo
el Sweetrade Bowling Club-Les Franqueses es
va proclamar campió d’Espanya de 1a Divisió
Nacional Masculina. El club franquesí va
destacar en la modalitat d’equips i també en
l’apartat individual.

Elena de Sande va marcar la diferència
quedant campiona d'Espanya kumite juvenil43kg després de realitzar cinc combats. Va
superar successivament a les representants
de València, Madrid, Andalusia i, en semifinals,
a Múrcia.

Sortida de l’Escola de Tennis al
“Trofeu Comte de Godó”
El dimarts, 24 d’abril, el Patronat Municipal
d'Esports i l'Escola de Tennis - Plana Jordi Plana
van realitzar una sortida al Trofeu Comte de
Godó al Reial Club de Tennis Barcelona. Allà,
tots els assistents van poder gaudir d'una
jornada tennística veient els millors jugadors
del món de tennis a nivell individual i dobles.
Entre ells, podem destacar la presencia d'Andy
Murray, Fernando Verdasco, Feliciano López,
Rafa Nadal, Nicolas Almagro, Marcel
Granollers, Janko Tipsarevic o els germans
Bryan (en modalitat de dobles). La sortida va
ser un èxit que s’espera repetir.

El “Step 2 Step” reuneix una
vuitantena de ballarins de Hi Hop
El dissabte 21 d’abril va tenir lloc al Pavelló
Municipal d’Esports de les Franqueses del
Vallès el “Step 2 Step” la primera competició
de dansa relacionada amb la cultura del Hip
Hop. La cita va reunir al voltant de 80 ballarins
que van poder participar en les 3 categories
que oferia el campionat: Hip Hop, House
dance i Breakdance.
Durant la jornada també es va poder comptar
amb dues actuacions de dansa per part dels
grups convidats: Machines i Wake Up. A més
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Des del club lleroní, el seu president Jaume
Marquès va valorar de manera molt positiva
el desenvolupament de la competició, que
per primera vegada es feia en categoria
masculina ATP i femenina WTA.

El Campionat d’Espanya de Bowling es va
disputar a les instal·lacions de Planet Bowling
d’Oviedo. A més del campionat d’Espanya, cal
fer esment que el jugador de l’equip de les
Franqueses Raúl Gálvez va rebre un segona
medalla d’or per haver quedat classificat en
primer lloc durant les quatre concentracions
celebrades en la present temporada
2011/2012.
El lliurament de la copa de campions al
Sweetrade Bowling Club-Les Franqueses va
anar a càrrec de José Luis Boto, president de
la Federación Española de Bowling. El club

Malgrat que els guanyadors no va ser els caps
de sèrie, tant a la final com a les semifinals i
els partits de les diferents rondes es va poder
veure un tennis de gran nivell.

X Caminada Popular de les
Franqueses
La X Caminada Popular de les Franqueses,
que es va fer el diumenge 15 d’abril
organitzada pel Patronat Municipal d’Esports
amb el suport de l’àrea d’Obres i Serveis i la
col·laboració de l’AEH Les Franqueses, va
reunir un miler de participants.
La inscripció donava drets als tres
avituallaments disposats al llarg del circuit i
la botifarrada de l’arribada, així com un
obsequi commemoratiu per a cada
participant, en aquesta edició una motxilla.
La sortida de la Caminada la van donar
l'alcalde Francesc Colomé i el regidor
d'Esports, José Ramírez, que van fer el
recorregut acompanyats de la regidora
d'Obres i Serveis, Vanesa Garcia.

franquesí expressava “el nostre orgull per
aquesta fita”, de l’equip masculí i un dels seus
components.

Milevskaya i Inzerillo guanyadors
del Torneig Internacional dels
Gorchs
El Torneig Internacional de Tennis organitzat
al mes d’abril pel club de Tennis Els Gorchs
amb la col·laboració de l'Ajuntament i el
Patronat Municipal d'Esports va ser un èxit
d’organització i també de nivell dels
participants. Els guanyadors de les finals van
ser la bielorussa Ksenia Milevskaya en

Cal destacar que el ritme dels participants va
ser força elevat propiciat en part per la
temperatura que va fer, ja que al final tot i
que algunes previsions ho apuntaven, no va
ploure. Després del primer avituallament a
Llerona, on els participants van rebre un suc
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classificació.

o aigua, al segon avituallament, situat a la
zona esportiva de Corró d’Amunt, els
participants van gaudir d’un tall de coca i una
beguda, d’aquesta manera agafàvem l’energia
necessària per finalitzar el recorregut.

El primer partit jugat el divendres davant
l’equip local del CBM Los Olivos (equip
organitzador) va finalitzar amb victòria per la
mínima per par t de les jugadores
franquesines. El resultat va ser de 23 a 24.

l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé
i del regidor d’Esports, José Ramírez.

De tornada el tercer avituallament d’aigua i
taronges, es trobava a Marata. A l’arribada els
participants van poder recuperar forces d’un
dia molt complert
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Els guanyadors del concurs de fotografia,
organitzat pel Patronat Municipal d’Esports
van ser 1r classificat: Arnau Pérez Fonts amb
la fotografia 'Tots a una'; el segon classificat:
Jose Antonio Perez Bermejo, que va presentar
'Molta Participació' mentre que la tercera
classificada va ser Mercedes Toro Espinosa
amb 'La Pausa?'.
Els premis han consistit en una targeta de
regal valorada en 150 €, al primer classificat,
una targeta regal valorada en 100 €, pel segons
i una targeta regal valorada en 50 € pel tercer.

I Cros de l’escola Camins
L’escola Camins va organitzar el 5 de maig el
I Cros d’aquest centre educatiu, que va tenir
una participació de 196 corredors i corredores,
dels quals, 151 eren de l’escola Camins.

Àngel Galiano i Francisco Verdejo
fan podi al XI Campionat d’Espanya
d’Arc
Els components del Club de Tir amb Arc de
les Franqueses Àngel Galiano Hernández i
Francisco Verdejo Fernández van tenir una
destacada actuació al XI Campionat d’Espanya
d’Arc Tradicional i IX Arc Nu que es va disputar
a mitjans de maig a Cambrils.

La jornada va iniciar-se amb les curses dels
més petits i a continuació es van disputar les
curses dels més grans fins arribar a la Cursa
Popular Masculina i Femenina. En aquesta
darrera cursa tots els pares i mares van poder
participar de l’activitat, que estava organitzada
per l’Ampa del CEIP Camins amb la
col·laboració del CEIP Camins i el suport de
l’àrea d’Obres i Serveis.

Galiano va quedar en segona posició mentre
que Verdejo va obtinir el tercer lloc. Al
campionat també va destacar l’arquer
franquesí Ramon Pérez Jurado, que va ser
novè classificat.
Amb grans actuacions, el Club de Tir amb Arc
les Franqueses continuava aconseguint èxits
i mantenia la seva posició com un dels clubs
més importants de Catalunya i de l’Estat.

Lliurament dels premis del concurs
de fotografia de la X Caminada
Popular
El dimecres, 16 de maig, es va fer l’acte de
lliurament de premis del concurs de fotografia
de la X Caminada Popular de les Franqueses
que es va celebrar el mes d’abril.
L’acte, realitzat al vestíbul Complex Esportiu
Municipal, va comptar amb la presència de
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L’acte de lliurament de premis i obsequis va
comptar amb la presència de l’alcalde de les
Franqueses, Francesc Colomé, el regidor
d’Esports, José Ramirez, i la regidora d’Obres
i Serveis, Vanesa García.

Destacada actuació a Màlaga de
l’infantil femení d’handbol
El cap de setmana del 19 i 20 de maig es va
disputar la fase sector del campionat
d’Espanya d’handbol a Màlaga. L’infantil
femení d’handbol de l'AEH Les Franqueses va
fer una molt bona participació pel que fa
resultats esportius tot i no aconseguir la

Van ser dies de gaudir del companyonia, jugar
a handbol, intercanviar paraules, samarretes,
emocions amb jugadores de totes les parts
d’Espanya. La fase sector no va ser una parada,
era un punt més del camí que s’ha d’anar fent
per créixer dins de l’handbol.
El Patronat Municipal d’Esports va felicitar
l’equip per tot aquest camí i va animar a
continuar endavant. L’autocar va tornar de
Màlaga ple d’il·lusions, de noves metes i
objectius. Un agraïment a jugadores, cos
tècnic, pares i mares i seguidors per
l’aportació, sumant tots és com s’arriba lluny.

“Mou-te contra al càncer” a les
Franqueses recull més de 2.000
euros
El dissabte dia 26 de maig a la plaça de
l’Espolsada de Corró d’Avall, les Franqueses
es va moure per la lluita contra el càncer. De
9 a 15 h tothom que s’animava va poder
gaudir de classes d’spinning, pilates i dansa
del ventre. Al llarg de la jornada, després de
suar les samarretes, es van recollir un total de
2.213 euros que anaven destinats a la
Fundació d’Ajuda Oncològica; Oncovallès.
L’Associació Festuks era l’encarregada
d’organitzar l’acte i comptava amb el suport
de l’Ajuntament de les Franqueses i amb la
gran col·laboració d’altres empreses.
El president de l’Associació Festuks, Albert
Pérez, i el vicepresident, Manu Rodríguez, van
mostrar-se satisfets de la jornada. L’objectiu
no només era recollir diners per la lluita contra
el càncer, també es pretenia realitzar un
exercici de conscienciació. Per aquest motiu,
les persones que volien gaudir de les classes
dirigides havien de fer un donatiu mínim de
5 euros.
En representació de l’Ajuntament hi van ser
presents l’alcalde de les Franqueses, Francesc
Colomé; el regidor d’Esports, José Ramírez; i
la regidora de Sanitat i Gent Gran, Rosa Pruna.
L’alcalde va anunciar una donació solidària
per part del Consistori així com la d’un
empresari anònim que va voler aportar 500
euros a la causa sense cap mena de publicitat
a canvi. Per part de la Fundació Oncovallès
es va comptar amb la presència del president
Pere Cladelles, de la coordinadora Carme Grau
i de la periodista Montserrat Ponsa. Cladelles
va agrair i felicitar als organitzadors, a
l’Ajuntament de les Franqueses i a totes
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aquelles empreses i comerços que havien
aportat el seu granet de sorra.
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L’acte també va comptar amb una personalitat
molt especial, el doctor Carles Vallbona,
reconegut metge, científic i humanista, que

Dinar de la cloenda del CB les
Franqueses

ha treballat amb malalts de càncer i que, tal
i com ell explica, a la seva família també l’han
patit. El doctor Vallbona va destacar la
necessitat d’una alimentació saludable, de
realitzar revisions periòdiques així com de fer
exercici. També va explicar que “el càncer cada
vegada s’afronta millor perquè tenim més
tècniques al nostre abast”. Amb tot, va
recomanar que el millor per curar la malaltia
és “no amagar-lo i afrontar-lo amb valentia”

El Sweetrade BC de les Franqueses
del Vallès, campió de Catalunya de
Trios
El Sweetrade BC de les Franqueses del Vallès
va aconseguir un nou èxit al seu brillant
historial esportiu. En aquesta ocasió, l’equip
format per Raúl Gálvez, Joan Piqué i Artur
Colomer van ser campions de la prova de trios
categoria masculina del Campionat de
Catalunya, celebrada el mes de maig a les
instal·lacions de Baix Bowling.
L’equip del Sweetrade BC de les Franqueses
es va erigir campió de la prova de trios amb
un total d’11.637 pals (215,50 de mitjana),
seguits per l’equip del Diagonal format per
Axel Guimó, Moisés Pérez i Francisco
Hernández, amb 11.340 pals (210 de mitjana).
El tercer lloc va ser per a l’equip del Joventut
Al-vici B.C. de Barcelona, format per Lluís
Montfort Rifé, Fernando Gómez i David
Ansaldo.
Un total de dotze equips van prendre part a
la final, celebrada el 19 de maig. Cal destacar
la màxima partida amb 796 pals (265,33)
assolida per l’equip franquesí del Sweetrade.
El campionat de Catalunya de trios, jugat del
3 al 20 de maig, va reunir un total de 52 equips,
42 masculins i 10 femenins. La competició
estava organitzada per la Federació Catalana
de Bitlles i Bowling amb el suport del Consell
Català de l’Esport.
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Campionat de petanca juvenil,
masculí i femení autonòmic a les
Franqueses
Un total de 64 tripletes van participar el
diumenge, 10 de juny, al campionat de
petanca de diverses categories que es va fer
a les pistes municipals del CP Bellavista. Al
llarg de tot el dia l’ambient que es va viure,
tant per la competició com pel nombrós
públic que va acompanyar els jugadors, va
ser tot un èxit.
Es van disputar les fases finals de Catalunya
en quatre categories: 2a Masculina
Homologada, Juvenil, Masculí i Fèmines
Autonòmiques. Val a dir que va ser la
Federació Catalana de Petanca qui va oferir
al CP Bellavista, coorganitzador de l’event,
l’opció de fer la competició aprofitant les
excel·lents pistes del municipi.

El diumenge 3 de juny el Club Bàsquet Les
Franqueses i tota la secció de bàsquet del
Patronat Municipal d’Esports van organitzar
un dinar de germanor com a cloenda de la
temporada 2011/12.
La gent va gaudir d’una jornada de portes
obertes amb activitats diverses. Hi van assistir
més de 200 persones, des de jugadors de
l’escola fins als sènior, acompanyats de pares
i mares.
A l’acte hi va assistir el regidor d'Esports José
Ramírez i Ferran "Sinatra" va oferir un recital
de la seva música, primer punxant discs i
després cantant.
El president Club Bàsquet Les Franqueses,
Esteve Moliner, es va mostrar satisfet de la
diada i va manifestar que “l'objectiu marcat
per la junta va ser totalment satisfactori amb
una gran assistència de gent, la previsió que
en fèiem era menor i ens va sorprendre”.
El president va donar les gràcies per la
participació espontània de la gent que va
col·laborar i ajudar perquè fos un èxit així
com a l'Ajuntament de les Franqueses i al
Patronat Municipal d'Esports.
També va agrair la col·laboració a les
empreses que van facilitar productes per a
l'ocasió i la rifa final.

Fabiola Liebana, directiva de la Federació
Catalana de Petanca, assenyalava en acabar
el campionat que tot havia anat “perfecte, hi
ha hagut un gran nivell. S’ha gaudit d’una
molt bona jornada de petanca en aquestes
instal·lacions”.
El regidor d’Esports, José Ramírez, i el
president del CP Bellavista, José Gallardo, van
ser presents al llarg del dia i al lliurament de
trofeus.

Jornada de Primària dels centres
escolars del municipi
Uns 160 alumnes de les escoles del municipi
Joan Sanpera i Torres, Guerau de Liost i
Bellavista-Joan Camps van participar el
dimarts 19 de juny a les jornades esportives
de primària corresponent al curs de sisè de
primària.
Els alumnes de les escoles van arribar a la
zona esportiva municipal de Corró d’Avall poc
després de les nou del matí. El Patronat
Municipal d’Esports va lliurar a tots els nens
i nenes unes samarretes per poder jugar les
jornades que constaven de 4 esports: futbol,
bàsquet, handbol i bàdminton.
Després els equips van anar cap a les diferents
instal·lacions: el camp de futbol, el pavelló i
la pista poliesportiva.
Finalment es van fer una fotografia de grup
amb el regidor d'Eports de les Franqueses,
José Ramirez, i el director gerent del PME,
Josep Campaña. Per acabar la sessió també
es van fer fotografies individualitzades per
grups i escoles. Des del Patronat Municipal
d’Esports es va agrair a tots els participants
la seva predisposició i la implicació als mestres
de les escoles.
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Festa de final de la temporada
esportiva de tennis i pàdel 20112012
El dissabte 16 de juny es va celebrar la festa
final de temporada de les escoles de tennis i
pàdel del Patronat Municipal d’Esports que
va reunir més de 150 participants.
L’equip tècnic de l’Escola de Tennis – Pàdel
Jordi Plana va organitzar un Campionat de
Pàdel i un Campionat de Pares i Fills a les pistes
de tennis. Un cop finalitzat el campionat, es
van reunir tots els participants a la pista
coberta per realitzar l’entrega de premis i
també un refrigeri per a tothom.
L’entrega de premis va comptar amb
l’assistència de l’alcalde de les Franqueses,
Francesc Colomé, el director del Patronat
Municipal d’Esports, Josep Campaña, el
director de l’Escola de Tennis – Pàdel, Jordi
Plana, i l’equip tècnic de la secció de tennis i
pàdel.

Recepció al femení del CF Bellavista
Milán i al CE Llerona per l’ascens
de categoria
L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va
oferir el 19 de juny una recepció a l’equip
femení del CF Bellavista Milán i a l’equip
amateur masculí del CE Llerona per haver
assolit l’ascens de categoria durant la
temporada 2011-2012 en proclamar-se
campions de lliga. El conjunt femení del
Bellavista pujava a la lliga Preferent, mentre
que el Llerona ho feia a la Tercera Divisió
Catalana.
La recepció es va fer a la Sala de Plens de
l’Ajuntament i va comptar amb la presència
de l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor
d’Esports, José Ramírez i el regidor de
Seguretat Ciutadana, Josep Randos, així com
els presidents del Bellavista, Francisco
Cárdenas i del Llerona, Jaume Viñas, a més
dels entrenadors d’ambdós equips campions,

Óscar Quintana i David Parra, acompanyats
de bona part de les plantilles, equips tècnics
i directius de les entitats.

pertinents del procés d’elaboració dels
productes làctics i amb una degustació final
dels coneguts iogurts de La Fageda.

L’acte es va iniciar amb el lliurament d’una
placa de reconeixement per part de l’alcalde
a la capitana del femení del CF Bellavista Milán
Sandra Guerrero i les companyes i directius
de l’entitat. Tot seguit van signar al Llibre
d’Honor de l’Esport de les Franqueses.

A les 12 h, seguint el timing previst, el grup
gaudia d’un passeig amb carruatge per la
Fageda d’en Jordà i a continuació es va dirigir
al restaurant Can Xel per degustar el Menú
Volcànic i un ball per tots els assistents.

A continuació van ser els regidors José Ramírez
i Josep Randos els qui van lliurar la placa per
la fita aconseguida al capità del Llerona, Lluís
Or tega que estava acompanyat del
representants i jugadors del club. Els membres
del conjunt lleroní també van signar al Llibre
d’Honor de l’Esport.

Sortida d’Apadis a Sitges per
realitzar vela adaptada

Sortida de vela rodona de l’escola
Joan Sanpera i Torras
L’escola Joan Sanpera i Torras va fer una
sortida de vela el 7 de juny al Port Olímpic de
Barcelona en el marc del Programa d’Activitats

A finals del mes de juny un grup de 12 usuaris
i 3 monitors d’Apadis van fer una reeixida
sortida al Parot d’Aiguadolç, a Sitges, per a
realitzar vela adaptada.
L’activitat, que és fruit del conveni de
col·laboració entre Apadis i el Patronat
Municipal d'Esports de les Franqueses del
Vallès, va ser tot un èxit. Alguns dels
components del grup van aprofitar el bon dia
de sol i calor per banyar-se al mar fent una
capbussada enmig del trajecte a les
embarcacions.
Encara que no va fer gaire vent, hi havia el
suficient per fer alguna pràctica amb la vela.
Les llanxes van agradar d’allò més als nois.
Alguns participants encara van tenir forces
per anar amb caiac.
Després de la vela i el caiac i del dinar de tots
plegats al restaurant de port d'Aiguadolç, es
va fer una breu passejada pel poble abans de
tornar a les Franqueses.

Sortida de la Gent Gran a la
Garrotxa
El dijous 14 de juny va tenir lloc la sortida
anual que el Patronat Municipal d’Esports
organitza pel grup de la Gent Gran. La jornada
va començar ben d’hora pel grup de 56
persones que es concentraven a la zona
esportiva municipal de Corró d’Avall.
L’alcalde Francesc Colomé i els regidors Rosa
Maria Isidro, Rosa Maria Pruna i José Ramírez
van acompanyar el grup.
Cap a les 10 h es realitzava la visita a la
Cooperativa de La Fageda. Amb un recorregut
per les instal·lacions amb les explicacions
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Per finalitzar la visita al Parc de la Garrotxa,
es va fer un petit recorregut amb el carrilet
per la zona volcànica; El Croscat.

Esportives per a les Escoles que ofereix el
Patronat Municipal d’Esports de les
Franqueses del Vallès als centres educatius
del municipi.
La sortida va anar perfecte. A les 9 del matí
es va agafar l’autobús per anar amb temps
suficient i jugar una estona a la platja. Els
alumnes també van recollir petxines per
concursar a la petxina més petita, la més gran
i la més bonica.

L’AE Pompeu Fabra guanya el III
Torneig Mix-ball de Corró d’Amunt
L’Associació Esportiva Pompeu Fabra ha
guanyat el III Torneig Mix-Ball que es va
disputar a principis de juny a Corró
d’Amunt.Amb un dia fantàstic després, es va
realitzar aquest III Torneig de Mix-ball a la
zona esportiva de Corró d’Amunt que en un
primer moment havia de reunir a sis equips
tot i que finalment van ser 4 els equips
participants per baixes d’última hora.
Es van realitzar tres partits de bàsquet i tres
de futbol 7 per equip. La competició va ser
molt igualada, sobretot als últims partits, on
les forces ja eren menors. Finalment el
guanyador va ser l’AE Pompeu Fabra, encara
que tots els participants van celebrar la
victòria al bar.
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L’activitat va acabar sobre les 16 h amb molta
satisfacció per part del equips participants,
que ja han confirmat l’assistència per l’any
vinent.

Aquesta edició va reunir un total de 398
competidors pertanyents a 13 clubs, la majoria
de Catalunya, però també hi havia d’Andorra
i Cantàbria. El nombrós públic que es va donar
cita al pavelló va poder gaudir del millor karate
actual.

XVIII Diada del Joc i l’Esport de
les Franqueses i la 11a Festa de
l’Esport

El club de les Franqueses Nokachi va
aconseguir un total de 15 pòdiums, 3 primers,
6 segons i 6 tercers, demostrant el nivell dels
karatekes entrenats per Agustín Núñez i
Montse Marín.

El dissabte 2 de juny va tenir lloc a la zona
esportiva de Corró d’Avall la Diada del Joc i
de l’Esport que va organitzar el Patronat
Municipal d’Esports i que serveix com acte de
cloenda de les diferents activitats que promou
PME. La Diada va seguir el format de les
darreres edicions, amb un marcat caràcter
lúdic i festiu.

Barnizados Serrano guanya el V
Torneig de Futbol-7 d’Estiu
L’equip Barnizados Serrano es va proclamar,
el 26 de juliol, guanyador per quart any
consecutiu del V Torneig de Futbol 7 d’Estiu
de les Franqueses del Vallès en derrotar a la
final al conjunt Los Cracks per 4 gols a 3.
En aquesta edició del torneig, organitzat pel
Patronat Municipal d’Esports, van prendre
part 11 equips que van disputar una fase
regular des del 25 de juny al 24 de juliol al
camp de futbol municipal de Corró d’Avall
d’on va sortir el quadre de quarts de finals,
semifinals i finals que es van jugar ahir.
Abans de la final, es va jugar el partit entre els
equips Juego de Conos i Bar Paredes, per
definir el 3r i 4t lloc de la classificació. El
guanyador va ser Juego de Conos, per un
ajustat 4 a 2.

Cal destacar la participació d’un total de 800
esportistes que van gaudir d’una jornada molt
complerta. Els participants van rebre com a
obsequi per part del Patronat Municipal
d’Esports un petit esmorzar: palmera de
xocolata i suc i un joc de raquetes de platja.
La festa va comptar amb l’assistència de
l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé,
el regidor d’Esports, José Ramírez i del director
Gerent del PME, Josep Campaña.
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Activitats d’estiu del Patronat
Municipal d’Esports amb 1.200
inscrits
A principis de juliol van començar amb
normalitat les activitats d’estiu que oferia el
Patronat Municipal d’Esports de les
Franqueses del Vallès. El més destacat era l’alt
nombre de participants, ja que es va arribar
a uns 1.200 inscrits aproximadament.
Les activitats es realitzaven a la zona esportiva
de Corró d’Avall i de Corró d’Amunt i s’oferia
un ventall molt ampli de modalitats.

Una vegada finalitzada l’activitat, el Patronat
Municipal d’Esports començava a treballar en
la planificació de la temporada 2012-2013,
amb nous objectius i reptes que, amb la
col·laboració de tothom, pares i mares,
aficionats, entrenadors, jugadors i
coordinadors, de ben segur que
s’aconsegueixen.

III Trofeu Karate Nokachi equips
El mes de juny es va celebrar el III Trofeu de
Karate Nokachi, al pavelló de bàsquet del
carrer Girona en la modalitat de kata i kumite
per equips (des benjamí a sènior, masculí i
femení).
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A l’oferta d’aquest any hi havia: Cursets de
Tennis, Cursets de Pàdel, Campus de Futbol
de les Franqueses, Campus de Futbol del CF
Bellavista-Milan,Torneig de Futbol-7, Cursos
intensius d’estiu d’activitats aquàtiques i Juliol
Esportiu.

L’acte d’entrega d’obsequis i premis pels
equips va comptar amb la presència del
regidor d’Esports de les Franqueses, José
Ramirez i el director gerent del Patronat
Municipal d’Esport, Josep Campaña.
Els equips van rebre material esportiu (pilotes
de Futbol-7) i la corresponent copa, en funció
de la classificació final. Els tres primers
classificats també van rebre un xec regal vàlid
per un sopar per a tots els components de
l'equip.

20a Caminada Nocturna de Corró
d’Avall
Més de 300 persones van participar a la 20a
edició de la Caminada Nocturna de Corró
d’Avall, realitzada el 7 de juliol, que enguany
girava al voltant del tema “Safari Nocturn”.
La Nau de Can Ganduxé es va convertir per
una nit en un improvisat campament al mig
de la sabana. Quan passaven pocs minuts de
les 10 del vespre, va aparèixer l’eminent zoòleg
Mbawne Casals que, sobre un elefant, fou
l’encarregat de donar la sortida a la CaminadaSafari.
Els participants van realitzar un recorregut de
9 quilòmetres durant el qual hi havia dos avituallaments. Una xocolatada i el sorteig de
diversos obsequis posaren el punt i final a

BUTLLETÍ INFORMATIU DEL
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

aquesta activitat.
Cal destacar que la Caminada Nocturna de
Corró d’Avall, organitzada per la Revista Garbuix i l’Associació Cívica i Cultural de Corró
d’Avall, amb els seus 20 anys és una de les
més veteranes de tota la comarca.

l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé,
el regidor d’Esports, José Ramirez i diversos
regidors i alcaldes d’una vintena de municipis
veïns la comarca i de Barcelona.
Entre d’altres, va assistir al torneig els alcaldes
de Granollers, Josep Mayoral; de Canovelles,
Josep Orive; de la Roca del Vallès, Rafael Ros
o l’alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó.

Èxit dels equips de les Franqueses
a la Granollers Cup 2012

En el tercer i quart lloc les franquesines es van
imposar davant el Puig d'en Valls per 18 a 19
gols, aconseguint la tercera posició de la Granollers Cup 2012 en categoria cadet femení.

Uns 350 participants de totes les edats van
apuntar-se a la VII Caminada Nocturna de
Corró d’Amunt organitzada pel Club Ciclista
de Corró d’Amunt a finals de juliol. Aquest era
el primer acte de la Festa Major del poble que
continuaria els dies 3, 4 i 5 d'agost.
Els circuits, el curt de 6 km i el llarg de 8’5 km,
varen ser recorreguts plàcidament per a tothom en una nit agradable i calorosa. A mig
camí es disposava un avituallament d’aigua i
fruita i a l’arribar es servia un entrepà de pernil
salat per tots els inscrits.

Tres equips de les Franqueses van arribar a
les fases finals de la Granollers Cup 2012 que
es va celebrar del 27 de juny a l’1 de juliol. El
diumenge, 1 de juliol, es van disputar les fases
finals amb la presència de l'infantil masculí 1,
l'infantil femení i el cadet femení.
L'infantil masculí 1 va perdre a setzens de final
davant el AON Fivers-Aut per 20-14. L'infantil
femení va guanyar el tercer lloc davant l'H St
Quirze. El cadet femení va caure a semifinals
davant la potent selecció de Corea, un equip
molt ràpid que jugava molt bé al contraatac.

VII Caminada Nocturna de Corró
d’Amunt

Des del Consistori van assistir-hi l'alcalde Francesc Colomé; el regidor d'Esports, José Ramírez; i la regidora de Cultura, Rosa Isidro.
També es va comptar amb la presència de
representants del clubs locals de petanca de
les Franqueses del Vallès.

Per acompanyar la caminada, Marta Comas,
membre del Club, va escriure el poema Viatges.
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Finalment cal destacar la participació de
l'equip aleví masculí i infantil masculí 2 en els
seus grups de fase regular on van fer un bon
paper tot i no classificar-se per a la fase final.
Felicitacions per aquesta participació.

El CF Les Franqueses guanya el II
To r n e i g d e Fu t b o l “ Tro fe u
Ajuntament de les Franqueses”

El Club de Futbol Les Franqueses es va
adjudicar la segona edició del Torneig de
Futbol “Trofeu Ajuntament de les Franqueses”
en derrotar al CE Llerona en una emocionant
final per resultat de 3 gols a 2. Al partit pel
tercer i quart lloc el Bellavista Milán va vèncer
l’US Corró d’Amunt per 2 gols a 0.

“I Torneig de Petanca Felip Puig”
El diumenge 15 de juliol es va disputar a les
pistes municipals del CP Bellavista el “I Torneig
de Petanca Felip Puig". Aquest torneig, que
fomentava un esport en continu creixement,
va reunir més de 200 participants.
A més de la presència del conseller d’Interior
de la Generalitat, Felip Puig, el torneig va
comptar amb la presència del senador i Exsecretari General de l’Esport de la Generalitat,
Josep Maldonado, el president de la Federació
Catalana de Petanca, José Orlando, així com

www.lesfranqueses.cat/esports

El II Torneig de Futbol “Trofeu Ajuntament de
les Franqueses”, organitzat pel Patronat
Municipal d’Esports amb la col·laboració dels
clubs participants, els més representatius dels
quatre pobles de municipi de les Franqueses
del Vallès que tenen equips de futbol, es va
disputar els dies 29 i 30 d’agost.
Un cop va finalitzar el torneig es va procedir
a lliurar el trofeu al campió i els vals en material
esportiu pels quatre equips participants. El
guanyador del torneig rebia un premi en
material esportiu de 800 euros, el segon
classificat de 600 euros, el tercer classificat de
400 euros i el quart classificat de 200 euros.

El lliurament de premis, que es va fer a les
grades del camp a causa de la pluja, va anar
a càrrec de l’alcalde de les Franqueses,
Francesc Colomé, l’alcalde accidental i regidor
de Dinamització Econòmica, Javier Álvarez i
el regidor d’Esports, José Ramírez.
Per part de l’US Corró d’Amunt va rebre el
premi de quart classificat el seu president,
David Garrido. En representació del Bellavista
Milán va recollir el premi com a tercer
classificat Francisco Javier Cárdenas, president
de l’entitat. Per part del CE Llerona van rebre
el premi de segon classificat el capità, Rubén
Aguilera i el president del club, Jaume Viñas.
El darrer premi lliurat, el de primer classificat
i la copa de campió del torneig el van recollir
el capità del CF Les Franqueses, Xavi Parra i el
president de l’entitat, Enric Birosta.

II Torneig Solidari de Futbol Vila de
les Franqueses
La segona edició del Torneig Solidari de Futbol
Vila de les Franqueses que va finalitzar el darrer
cap de setmana d’agost va ser un èxit de
convocatòria i d’organització. Aquest torneig,
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organitzat per l’Associació Esportiva
d’Immigrants del Vallès Oriental de Catalunya,
va comptar amb la participació de 12 equips
procedents de diferents municipis del Vallès
i Osona com les Franqueses, Sabadell, Vic,
Polinyà, Canovelles, Montornès, Granollers,
Parets o Terrassa.

L'Associació Esportiva organitza el campionat
amb un doble objectiu. En primer lloc oferir
l’oportunitat als diferents col·lectius de joves
procedents de famílies d’immigrants de
practicar un esport com el futbol creant una
xarxa social de relació i contacte entre joves
de diferents municipis i nacionalitat i, en segon
lloc, apropar mitjançant l’esport les diferents
cultures com un mecanisme d’integració,
coneixement de l’entorn i de la comunitat.
Els partits de final del torneig es van disputar
el passat 25 d'agost. L'Associació Esportiva
d'Immigrants del Vallès Oriental es va imposar
al Montornès FC a la pròrroga.
La jornada final va comptar amb la presència
del regidor d’Esports de les Franqueses del
Vallès, José Ramírez, el regidor de Serveis
Centrals, Àngel Profitós, la regidora d’Obres i
Serveis, Vanesa García així com l’alcalde de
Granollers, Josep Mayoral.

Esportiu de les Franqueses. Gràcies al conveni
de col·laboració entre la Fundació APADIS i
el Patronat d’Esports, un grup d’uns 15 usuaris
van utilitzar les instal·lacions del Complex.
Aquesta activitat va contribuir de manera
notable a treballar aspectes molt importants
pel desenvolupament dels participants amb
discapacitat intel·lectual, com l’autonomia
personal o la participació activa en la vida
comunitària. Els participants van valorar
l’activitat molt positivament, sobretot perquè
una bona remullada amb els amics quan la
calor apreta és sempre quelcom que ve de
gust!

modalitat de carretera, amb un recorregut
urbà tancat. A nivell organitzatiu també va
ser un èxit total que tots els membres de la
Unió Ciclista les Franqueses van valorar molt
positivament.
L’endemà, diumenge matí va tenir lloc la
Pedalada Popular contra el canvi climàtic,
aquesta va sortir de la Zona Esportiva de Corró
d’Avall, amb un recorregut d’un total de 14
km, destacant la participació d’un total de 350
ciclistes.
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L’esport, molt present a la Festa
Major de Corró d’Avall 2012
Com cada any l’Esport va ser molt present a
la Festa Major de Corró d’Avall, amb un munt
d’activitats realitzades pel Patronat Municipal
d’Esports amb la col·laboració de diverses
entitats del municipi.

Al mateix moment darrera de l’Ajuntament
tenia lloc, el III Taller d’exhibició de Tai-txi amb
uns 30 participants.
Coincidint amb la Festa Major també es va
disputar al camp de futbol municipal de Corró
d'Avall, el diumenge al matí, el XXIV Torneig
Memorial Jaume Ginestí de futbol base
organitzat pel FC Les Franqueses amb la
participació del FC Barcelona i el CF Mollet
UE.
Per concloure el programa d’activitats
esportives, diumenge al migdia a les pistes
de pàdel del CEM, va tenir lloc el lliurament
de premis i obsequis per als seus participants.
Aquestes activitats van comptar amb
l’assistència dels membres del Consistori
municipal, encapçales per l’alcalde Francesc
Colomé i el regidor d’Esports, José Ramirez.

Prop de 800 persones, entre jugadors,
familiars, membres de l'organització i
associacions d'immigrants dels diferents
municipis participants van assistir al II Torneig
Solidari de Futbol Vila de les Franqueses.

Primera edició de l’Estiu Esportiu
del CB Les Franqueses

Piscina a l’estiu de la Fundació
APADIS
A la plaça de l’Espolsada es vadisputar el II
Tornegi de Bàsquet de Festa Major.
Paral·lelament al pavelló s’engegava la resta
d’activitats esportives: II Torneig de Pàdel, II
Campionat de Tie-breaks de Tennis i Torneig
d’Handbol.

El dilluns 10 de setembre de 2012 va finalitzar
la primera edició de l’Estiu Esportiu
organitzada pel Club de Bàsquet Les
Franqueses amb la col·laboració del Patronat
Municipal d'Esports.

Gran Premi Ciclista
El dissabte 15 de setembre es va disputar el
Gran Premi Ciclista Ajuntament de les
Franqueses i II Campionat de Tennis.
L’estiu passat els nois i noies d’APADIS van
gaudir de l’activitat de piscina al Complex
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Va ser la primera vegada que el nostre
municipi acollia una prova ciclista en la
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Una trentena de nens i nens d’entre sis i dotze
anys van participar entre el 27 d’agost i el 10
de setembre d’una activitat que va intentar
reunir tots els esports que es practiquen a les
Franqueses durant l’any escolar.
Va ser una iniciació didàctica i pedagògica al
bàsquet, al handbol, al tennis, al bàdminton
i al futbol a les instal·lacions esportives
municipals. Els horaris de nou del matí a la
una del migdia, abans de l'inici escolar, van
permetre a molts conèixer les diferents
disciplines esportives que es practiquen per
escollir allò que més els pot agradar.

Torneig d’Handbol de la Festa
Major
El dissabte 15 de setembre va tenir lloc el
tradicional Torneig d’Handbol de la Festa
Major de Corró d’Avall que va comptar amb
la participació de 170 jugadors i jugadores.
El torneig es va disputar a les instal·lacions
esportives de Corró d’Avall. Al finalitzar els
partits tots els participants van rebre una
medalla de record que va lliurar el regidor
d’Esports, José Ramírez, i tot seguit van poder
gaudir d’un esmorzar per agafar forces.
Al voltant de les 13 h es van fer el segon
lliurament de medalles a cada participant i
l’esmorzar per recuperar forces. El torneig,
amb aquesta alta participació de 170 jugadors
i jugadores i el format de competició va ser
tot un èxit.

Tr o b a d a d ’ h a n d b o l A l e v í
organitzada a les Franqueses
La trobada d’handbol celebrada el 28 de
setembre a les Franqueses del Vallès va ser
tot un èxit. La cita d’handbol aleví va comptar
amb un total de 28 equips de les lligues del
CEVO (Consell Esportiu del Vallès Oriental) de
nens i nenes d’handbol.
Els clubs que van prendre part van ser La Roca,
Mataró, La Llagosta, Granollers, Santa Maria
de Palautordera, Montmeló, St. Esteve de
Palautordera, Vilamajor, i l’equip amfitrió les
Franqueses aportant 3 equips.
Paral·lelament, es va organitzar la jornada de
formació per a tota la plantilla arbitral que
conforma l’estament arbitral de la lliga 201213. La xerrada va anar a càrrec de la comissió
d’àrbitres del CEVO, amb molt prestigi dins
del territori català i de l’àmbit estatal. Un
reconeixement que queda palès xiulant fases
finals de sectors i campionats d’Espanya.
Tots els equips van jugar dos partits i al
finalitzar van rebre l’esmorzar per participar.

www.lesfranqueses.cat/esports
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individual d’aquells jugadors seleccionats
pels responsables del Centre de Tecnificació.

OCTUBRE 2012
El dilluns 8 d’octubre va tenir lloc el primer
entrenament. A la primera franja horària van
entrenar els minis de primer any (nascuts al
2002) i a la segona franja horària, els de segon
any (nascuts al 2001).

‘Calça’t les botes del CE Llerona’
El CE Llerona va iniciar a l’octubre una
campanya per poder atreure jugadores i
ampliar les plantilles dels conjunts femenins
amb l’eslògan ‘Calça’t les botes del CE Lleona,
apunta’t als nostres equips femenins’.
La campanya s’adreçava a jugadores nascudes
entre els anys 1999 al 2002.

Seminaris sobre “Prevenció de
conductes de risc en joves”

El Programa, dirigit pel Gerent del Patronat
Municipal d’Esports de les Franqueses, Josep
Campaña, es realitzarà cada dilluns i s’allargarà
fins al juny de 2013.

Font del Falgar dedicada als atletes
de La Mitja
La Font del Falgar va quedar inaugurada el
23 d’octubre al migdia. Amb motiu del Tast
de La Mitja del dissabte 27 d’octubre,
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va
inaugurar la font instal·lada a l'avinguda Via
Europa cantonada amb carrer Bèlgica.

El 9 i 10 d’octubre es van fer dos positius
seminaris sobre “Prevenció de conductes de
risc en joves”, amb els monitors de l’Escola de
Bàsquet i de l’Escola d’Handbol dels equips
del Patronat Municipal d’Esports amb la
participació d’una dotzena d’assistents per
sessió.
El seminari va incidir en les funcions que
poden realitzar els monitors esportius: forma
d’actuar, solució de problemes, models de
conducta, detecció de conductes de risc...
Aquesta acció estava organitzada a través del
Pla supramunicipal de Prevenció de Drogues
i Promoció de la Salut C17 amb la col·laboració
del Patronat Municipal d’Esports de les
Franqueses. El C-17 el formen els Ajuntaments
de l’Ametlla del Vallès, Figaró-Montmany, les
Franqueses del Vallès, la Garriga i Tagamanent,
amb el suport de la Diputació de Barcelona i
el Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Cal destacar la presència del regidor d’Esports
Josep Ramirez, el Director Gerent del PME
Josep Campaña, el director del Centre Escolar
Guerau de Liost, Eduard Mallol i la tècnica
responsable del Programa C-17, Carla
Fernandez als seminaris.

Entrenaments de tecnificació de la
Federació Catalana de Bàsquet
Per primera vegada dos equips del Centre de
Tecnificació de la Federació Catalana de
bàsquet del Vallès Oriental van realitzar els
seus entrenaments setmanals a les
instal·lacions municipals de les Franqueses
del Vallès dins del Programa de Detecció i
Perfeccionament.
L’objectiu era treballar de manera més
específica i concreta la tàctica i la tècnica

A l’acte hi van participar l’alcalde de les
Franqueses, Francesc Colomé, i l’alcalde de
Canovelles, Josep Orive. Així com els regidors
d’Esports dels consistoris de les Franqueses,
Granollers, Canovelles i la Garriga i la regidora
d’Obres i Serveis de les Franqueses. També hi
van assistir el president de l’Associació
Esportiva La Mitja, Toni Cornellas; el president
del club a4Km, Toni Flores; i membres del
programa Entrena La Mitja de les Franqueses.
El president del club a4Km, Toni Flores, va
agrair el reconeixement al seu club, creat fa
cinc anys. També va animar als corredors amb
una frase final: “que l’aigua es provi suant”.

Presentació dels equips del
bàsquet de les Franqueses
El dissabte 20 d’octubre es va realitzar la
tradicional presentació de la temporada
2012/13, un total de divuit equips i tres grups
d’escola que integren la secció del bàsquet a
les Franqueses.
Com sempre, els equips de formació fins a
edat cadet formen part del Patronat Municipal
d’Esports sota la coordinació de Jordi Pavón
i de la categoria júnior fins a sènior els equips
depenen del Club de Bàsquet Les Franqueses
sota la coordinació d’Albert Pérez i Toni
Olivares.
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Jubany).
Un cop formats es van fer els parlaments de
les autoritats, iniciats pel regidor d'Esports
José Ramírez, seguit del president l’ AEH Les
Franqueses, Rafel Rosario, i alcalde de les
Franqueses, Francesc Colomé.
Desprès dels parlaments es va realitzar la foto
amb tots els equips al mig de la pista i a
continuació es van fer les fotografies dels
diferents equips.

El PME renova els convenis amb el
CB Les Franqueses i l’AEH Les
Franqueses

A la presentació d’aquest any un total de 250
esportistes van desfilar amb les noves
equipacions i els equips van realitzar les fotos
d’equip i de grup. La novetat d’aquest any va
ser que un integrant de cada equip va
presentar als seus propis companys.

Patronat Municipal d’Esports de les
Franqueses del Vallès i l’AEH Les Franqueses.
La pista del pavelló es va omplir de jugadors
i jugadores d'handbol, des dels mes petit de
4 anys de l'escola d'handbol fins els jugadors
més grans del sènior masculí.

A l’acte van assistir l’alcalde de les Franqueses,
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, José
Ramírez i el Director-gerent del Patronat
d’Esports de Les Franqueses, Josep Campanya,
així com el president del club, Esteve Moliner
i els directius. L’alcalde i el regidor van ser
obsequiats pel club de bàsquet amb la
samarreta commemorativa de l’entitat.

La presentació d’equips es va iniciar amb la
desfilada dels jugadors més grans, el sènior
masculí de l’AEH Les Franqueses, amb els més
petits, els de l'escola. A continuació van desfilar
tots els equips amb els seus entrenadors:

Presentació dels equips d’handbol
del PME i l’AEH Les Franqueses

Escola d'handbol (Toni Torres); prebenjamí
(Laura Saperas); benjamí masculí (Enric Lax);
benjamí masculí (Santi Tomàs); aleví masculí
(Alberto Rodriguez), aleví masculí (Alex
Garcia); aleví femení (David Reolid); infantil
masculí (Alberto Rodríguez); infantil masculí
(Joel Montava); infantil femení (Xavier
Corbinos); cadet masculí (Santi Tomàs), cadet
femení (Xavier Corbinos) i sènior masculí (Santi

El pavelló poliesportiu de Corró d’Avall va
viure un gran ambient el dissabte 27 d'octubre
a la tarda amb la presentació dels equips del

El 9 d’octubre es va fer l’acte protocol·lari de
signatura dels convenis de col·laboració entre
el Patronat Municipal d'Esports i el Club de
Bàsquet Les Franqueses i l'Associació Esportiva
Handbol Les Franqueses.

La signatura, que es va fer a les oficines del
Patronat Municipal d’Esports, va anar a càrrec
del regidor d’Esports, José Ramírez i els
presidents de les entitats Esteve Moliner del
CB Les Franqueses i de Rafael Rosario, de l’AEH
Les Franqueses.
L’any passat es va formalitzar per primera
vegada un conveni d’aquestes característiques
al municipi, que té com a objectiu concretar
els aspectes bàsics de cooperació i
col·laboració entre el Patronat Municipal
d'Esports de les Franqueses del Vallès i l'AE
Handbol les Franqueses i el CB Les Franqueses
per a l’execució del programa d'activitats de
l'Escola Esportiva municipal del PME i les
activitats a les escoles de Les Franqueses.
Per al regidor d’Esports de les Franqueses,
José Ramírez, “la renovació dels convenis
mostra la bona entesa que hi ha entre el
Patronat Municipal d’Esports i els clubs del
municipi per la promoció i el foment a les
Franqueses del nostre esport de base”.
Els convenis entre el Patronat i el CB Les
Franqueses i l’AEH Les Franqueses mantenen
la durada d'un any, prorrogable si les dues
parts així ho decideixen.
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Torneig d’Handbol 100 anys de
l’edifici de l’Ajuntament
El divendres, 12 d’octubre, es va celebrar el
Torneig d’Handbol 100 anys de l’edifici de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès que
va comptar amb la participació de 20 equips
de tot Catalunya.
Van prendre part equips en categories cadets
masculins/femenins i infantils
masculins/femenins. Entre d’altres, van
participar el Vilamajor, Polinyà, BM Granollers,
OAR Gràcia, Mataró, la Garriga, Creu Alta
Sabadell, St Quirze, St. Vicens i l’equip local
handbol les Franqueses.
També es va comptar amb la presència
d’àrbitres de primera fila de la Federació
Catalana d’Handbol i del Consell Esportiu del
Vallès Oriental, així com un servei de
fisioteràpia per fer el seguiment durant tot el
torneig.
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A la finalització de cadascuna de les activitats
es va procedir a la realització de diversos
sortejos amb productes dels diferents
col·laboradors i del mateix CEM Les
Franqueses. Els sortejos van comptar amb la
presència de l'alcalde de les Franqueses,
Francesc Colomé, el regidor d'Esports, José
Ramírez, la directora del CEM les Franqueses,
Sílvia Miñambres i del director-gerent del
Patronat Municipal d'Esports, Josep Campaña.
Els més petits també van poder gaudir d’uns
inflables per poder passar la jornada matinal
de dissabte. Totes aquestes activitats van
comptar amb la col·laboració de les empreses
Isostar, centre d’estètica Equilibrium i la cadena
d’hotels Sidorme.

L’Ajuntament i l’empresa SEAE
signen la modificació del conveni
de gestió del CEM
El 13 de novembre es va fer la signatura de
modificació de contracte del conveni entre
l’Ajuntament i l’empresa SEAE SA que gestiona
el Complex Esportiu Municipal de les
Franqueses del Vallès. El nou acord, aprovat
al ple ordinari del passat mes de juliol, suposa
un nou sistema de retribució en l’import que
abona l’empresa concessionària al Consistori,
amb una xifra que dobla els ingressos que es
rebien fins ara.

La jornada va començar amb una masterclass
x-bike i una masterclass d'step realitzades pels
tècnics del CEM Les Franqueses. A tots els
participants de les activitats se’ls va obsequiar
amb una beguda isotònica gràcies a l’empresa
Isostar, unes mostres de productes d’estètica
i bellesa per part del centre de bellesa
Equilibrium i una tovallola pel mateix Complex
Esportiu.

El nou sistema manté el cànon del 50% dels
beneficis obtinguts cada any, però inclou la
suma d’un tram fix i un tram variable, amb un
import mínim anual molt superior al que
s’abonava en els darrers anys. Així, en aquest
any 2012, es passa d’uns ingressos de 51.000
euros a 120.000 euros. El cànon mínim a
abonar a l’Ajuntament fins al 2018, any de la
finalització del conveni, serà de 945.000 euros
en comptes dels 379.147 euros de tram fix
que establia el conveni signat l’any 2001 i
modificat al 2003.
L’acord modifica els espais gestionats per
l’empresa, amb la inclusió de les 3 pistes de
pàdel de la zona esportiva municipal de Corró
d’Avall.
L’acte de signatura ha anat a càrrec de l’alcalde
de les Franqueses, Francesc Colomé i
l’administrador únic de l’empresa SEAE SA,
Jordi Cabanas. L’alcalde va destacar que “per
a l’Ajuntament és un pas molt beneficiós
perquè hem passat a un acord que amb el fix

www.lesfranqueses.cat/esports

De la seva banda, Jordi Cabanas va manifestar
que “per a nosaltres representa un esforç
addicional, però incorporà altres mesures que
ens dota la possibilitat de nous centres de
negoci com les pistes de pàdel. En termes
globals és satisfactori perquè arribem a un
nivell d’entesa i complicitat amb l’Ajuntament
que és positiu per a totes les parts”.
En l’actualitat el nombre de socis del Complex
Esportiu Municipal de les Franqueses del
Vallès se situa entre els 4.000 i els 4.200
abonats, una xifra molt estable en els darrer
anys. A la instal·lació hi ha uns 25 treballadors.
A més dels abonats, hi ha un flux d’usuaris
de les instal·lacions d’entre 1.000 i 2.000
persones mensualment.

Passejada de la Gent Gran de les
Franqueses
El dijous, 22 de novembre, va tenir lloc
Passejada de la Gent Gran de les Franqueses,
englobada dins del programa de la Diputació
de Barcelona ‘A cent cap els cent’ adreçat a la
gent gran.
La jornada es va iniciar amb la rebuda per
part del regidor d’Esports, José Ramirez, dels
diferents municipis que van participar en
l’activitat: Manresa, El Prat del Llobregat i
Corbera del Llobregat, els quals van fer que
l’activitat comptes amb 150 participants.

El Complex Esportiu Municipal de
les Franqueses celebra el 10è
aniversari
El dissabte, 24 de novembre, es va celebrar el
10é Aniversari del Complex Esportiu Municipal
de les Franqueses amb un seguit d’activitats
per a tothom.

més variables doblem l’aportació que fa SEAE.
Fins a la finalització de l’explotació ens
generarà un volum de negoci a l’Ajuntment
de prop d’un milió d’euros”.

El recorregut dissenyat en aquesta ocasió va
iniciar-se a la Zona Esportiva de Corró d’Avall,
direcció al Parc de Milpins on es va realitzar
una primera parada, per esmorzar i agafar
forces. Tot seguit es va reiniciar la marxa,
direcció Marata, per prosseguir el recorregut
fins a Llerona i per finalitzar es va tornar de
nou al Parc de Milpins i de nou cap a la Zona
Esportiva de Corró d’Avall.
A l’arribada a la Zona Esportiva, als avis van
poder realitzar un dinar de germanor entre
tots els grups, on va destacar el bon ambient.

Un grup d’APADIS visita de les
instal·lacions esportives
municipals
Un grup de 25 nois i nois d’APADIS (Associació
de Pares i Adults amb Discapacitats) van visitar
el dissabte, 17 de novembre, el Complex
Esportiu Municipal de les Franqueses del
Vallès.
L’activitat, organitzada pel Patronat Municipal
d’Esports amb l’associació APADIS, va
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permetre als assistents gaudir de les
instal·lacions esportives municipals.
Durant la seva estada van fer una classe
dirigida d’aeròbic d’iniciació per part dels
monitors del PME durant la qual es van
realitzar divertits balls i tothom s’ho va passar
molt bé.

conferència també van tenir l’oportunitat
d’intervenir per plantejar els seus dubtes al
llarg de la xerrada col·loqui, que va tenir una
durada de dues hores.

Després de realitzar un descans es va
combinar l’aeròbic amb les bicicletes
d'spinning, fent una classe intensa d'spinning.
En la majoria dels casos el nois i noies no
havien pujat mai a bicicletes d’espinning i els
va fer molta il·lusió aquesta novetat.
Finalment, tots junts van realitzar uns
estiraments a mode "could down" per relaxar
les cames i tancar la sessió. No va faltar la
fotografia de grup i l’agraïment mutu ja que
va ser tot un plaer la visita realitzada per
aquesta associació, que repetiran un altre dia
ja que els va agradar molt l’experiència.

i l’arribada a la zona esportiva de Corró d’Avall
i va passar per diversos punts del municipi.
El guanyador de la prova, en categoria
masculina, va ser Marc Garcia amb un temps
de 33 minuts i 58 segons, mentre que en
categoria femenina es va imposar Ana Belen
García que va fer els 10 km en 40 minuts i 26
segons.
El club a4elkm va agrair als voluntaris,
Patronat, Ajuntament, empreses
col·laboradores i participants que hagin fet
possible aquesta cursa benèfica per guanyar
al càncer de ronyó.

1a Cursa benèfica els 10 km de les
Franqueses contra el càncer de
ronyó
El 18 de novembre es va celebrar la 1a Cursa
benèfica els 10 km de les Franqueses contra
el càncer de ronyó amb un notable èxit de
participació, ja que va comptar amb prop de
800 corredors.
La cursa, organitzada pel club a4elkm amb la
col·laboració del Patronat Municipal d’Esports
de les Franqueses del Vallès, tenia la sortida

Tots els diners que es van recollir amb les
inscripcions, amb un preu d’11 euros, i
d’aportacions de particulars i d’empreses es
van destinar a l’Institut d’Investigació
Biomèdica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau de Barcelona.
A la sortida i arribada i al lliurament de premis
van assistir l’alcalde de les Franqueses,
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, José
Ramírez i el president de la Federació Catalana
d’Atletisme, Joan Villuendas, a més dels
responsables del club franquesí.

Xerrada ‘L’esport a Catalunya, una
realitat’
Prop d’una cinquantena de persones, la gran
majoria representants de les diferents entitats
esportives municipals, van assistir a la xerrada
‘L’esport a Catalunya, una realitat’ que es va
fer a la sala d’actes de Can Ganduxer el
diumenge 11 de novembre.
L’acte es va iniciar amb la presentació dels
ponents per part de l’alcalde de les Franqueses
del Vallès, Francesc Colomé, que va donar pas
a les diferents intervencions. També era
present el regidor d’Esports, José Ramírez.
Josep Maldonado, president de la Taula
Assessora de l’Esport Català, va realitzar una
introducció de la cultura esportiva del país,
emmarcada en un àmbit més polític, mentre
que els professionals Judit Martinez advocada
especialista en dret Esportiu i en Josep Vives
president executiu del BQ Manresa, advocat
i periodista van van descriure el model
esportiu actual a Catalunya, els drets i deures
dels directius i algunes recomanacions
importants, pòlisses d’assegurança, etc.
Els presidents, membres de les juntes
directives, entrenadors, directius i aficionats
dels clubs franquesins presents a la
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