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L’any passat vam 
celebrar el 30è aniver-
sari del Patronat 
Municipal d’Esports. 
Va ser un acte molt 
emotiu en què es va 
presentar el llibre que 
repassa la història 
d’aquest organisme 
autònom i en què es 
va reunir una part molt 
important de les 

persones que han passat en un moment o altre 
de la seva vida pel Patronat. Des de polítics fins a 
treballadors i extreballadors de la casa, passant 

per entrenadors i monitors i pels esportistes, 
sense els quals el Patronat no tindria raó de ser.

En el llibre es posen de manifest les dificultats, 
però també la il·lusió, que van tenir els polítics i 
els tècnics d’esports dels inicis del Patronat per 
començar l’escola esportiva des de zero. Sense 
equipaments, sense material. Avui, trenta anys 
després, el municipi disposa d’unes instal·lacions 
de primer ordre i el PME organitza una munt 
d’activitats, no només per als més menuts, sinó 
també per a persones de totes les edats.

En la situació econòmica en què ens trobem 
immersos, l’esforç principal de l’administració es 

centra en el manteniment del funcionament 
òptim dels equipaments municipals actuals, així 
com en el reforç del servei que es dóna a la ciuta-
dania perquè aquest no es vegi afectat de 
manera negativa. No és època, doncs, de fer 
inversions en instal·lacions noves. Amb tot, 
gràcies al conveni que vam signar a finals de 
2013 amb la parròquia de Llerona, i gràcies 
també a subvencions de les administracions 
superiors, l’Ajuntament podrà rehabilitar la zona 
esportiva i posar-la en funcionament per al gaudi 
de tots els franquesins i franquesines.

Francesc Colomé
Alcalde de les Franqueses del Vallès

Hi ha molts mots 
associats a la pràctica 
de l’activitat física i 
l’esport. L’esport és, 
entre d’altres, forma-
ció, educació, esforç, 
superació, integració, 
salut, oci, rendiment, 
etc.  

Una llista de paraules 
que podria ser molt més llarga encara, però jo 
destacaria que l’esport és també il·lusió i emo-
cions. Emocions derivades de l’experiència 
viscuda per cada persona en la seva pràctica 
d’activitat físico-esportiva en qualsevol de les 

seves vessants, formativa, competitiva, de salut, 
d’oci, etc.

Il·lusió i emocions que també han guiat i conduït 
la tasca de totes aquelles persones que han estat 
vinculades directament o indirectament al Patro-
nat Municipal d’Esports en la seva història. Una 
tasca que s’ha vist consolidada al llarg dels anys 
en diferents etapes, i de la qual l’any passat es va 
commemorar el 30è aniversari. Trenta anys de 
projectes, d’esforços, d’il·lusions, de formar 
persones a través de l’esport, de valors, de 
transformació del municipi, de generositat, de 
voluntarietat.

Així doncs, vull manifestar el meu agraïment a 

tots els responsables polítics, tècnics, entrena-
dors, monitors, esportistes, pares, mares, volun-
taris, i també a totes aquelles persones anònimes 
que en un moment o altre dels darrers 30 anys 
heu posat un granet de sorra per contribuir a la 
tasca del Patronat.

Moltes felicitats a tots vosaltres. Sapigueu que 
des del Patronat Municipal d’Esports, i amb la 
suma dels esforços de tots i totes, continuarem 
aquesta tasca amb il·lusions i emocions renova-
des.

José Ramírez Alaya
Regidor d’Esports

President del Patronat Municipal d’Esports
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Corró d’Amunt
1 Pàrquing zona esportiva 

2 Manteniment de la gespa

3 Condicionament pista patinatge Club Hoquei

4 Nova retolació instal·lacions

5 Noves porteries hoquei

6 Reparació il·luminació porxo

7 Nova retolació de les instal·lacions

8 Substitució i reparació metacrilat banquetes del camp

9 Treballs d’arranjament i neteja riera

9 Instal·lació font a les pistes de petanca

9 Reparació marcador pista exterior

9 Marcatge de les línies del camp d’hoquei

9 Instal·lació de xarxa Wi-Fi

1 2 3
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6

7 8

9

Actuacions 
de millora a
les instal·lacions
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Corró d’Avall
1 Substitució seients grades

2 Reparació i reforç tanca perimetral Camp de Futbol-7

3 Substitució xarxes porteries Futbol-7

4 Substitució il·luminació

4 Pintar línies camp i millora tanca perimetral

4 Manteniment gespa

Pavelló Poliesportiu Municipal
5 Font exterior a les pistes de tennis

6 Reforma dels vestidors

7 Retolació furgoneta PME

1 Reparació cistella de bàsquet interior

Camp de futbol de Llerona
8 Instal·lació xarxa Wi-Fi

9 Millores vestidors àrbitres

10 Instal·lació d’un nou dipòsit de gasoil

11 Instal·lació d’una font

11 Millores accés pàrquing

11 Nova senyalització de la instal·lació

11 Manteniment gespa
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Escola 
esportiva 
i activitats 
de formació
Patinatge a Corró d’Amunt
El patinatge és una activitat que no només s’està consolidant sinó que està en ple creixement, a causa de la gran afluència de 
participants que practiquen aquest esport a la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt. Un grup nombrós que està fent molt 
progressos, i una escola que no para de créixer. Esperem que cada vegada hi hagi més patinadors i patinadores al municipi. 
Aquesta activitat va començar tan sols com una idea i s’ha convertit en una realitat. És impressionant veure les noies i nois fer 
progressos en els seus balls i coreografies a sobre dels patins. 

Els dijous els podeu trobar a Corró d’Amunt a partir de les 18.15 h.

Prebenjamí, psicomotricitat i aeròbic  
I per als més petits, els monitors del Patronat Municipal d’Esports ofereixen i es desplacen als col·legis de tot el municipi 
(Bellavista-Joan Camps, Joan Sanpera, Guerau de Liost, Colors i Camins) a dirigir sessions de psicomotricitat (a partir del cos 
poder desenvolupar la ment), on realitzen activitats dirigides per un monitor especialitzat en la matèria. 

El grup de prebenjamí, activitat en què s’inicien els infants als esports d’equip o individuals, fa esport just a l’acabar l’horari 
escolar. Una altra novetat es l’aeròbic, que es consolida dintre de l’oferta del Patronat Municipal d’Esports.

                  Bàdminton  
Aquesta és una activitat adreçada a tots els públics. Els 
esportistes de la secció de bàdminton, que participen a la 
lliga del Consell Esportiu del Vallès Oriental (CEVO), reben 
classes de perfeccionament d’aquest esport, classes que són 
el fil conductor d’una activitat molt lúdica i a la vegada molt 
pedagògica. 

Cal destacar que una de les jornades de la lliga del CEVO es 
va disputar al Pavelló Poliesportiu Municipal de les Franque-
ses. Els podeu trobar els dimecres al pavelló a partir de les 
19.30 h.

Jordi Jiménez
Coordinador Escola Esportiva i 

Activitats de Formació

Psicomotricitat
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Seccions
d’handbol i
bàsquet

SECCIÓ D’HANDBOL

Aquesta temporada 2012-13 continuem en la mateixa línia de creixement sostingut, fent referència al nombre de jugadors: hem 
afegit un equip més dins de l’estructura i reforçat els ja existents, ja que hem completat totes les fitxes. En total 13 equips. 
També hem crescut en qualitat humana, per part d’entrenadors, jugadors i pares, que dia rere dia anem aprenent els uns dels 
altres creant una sinergia positiva envers l’esport, l’esportista i els valors que generen totes aquestes variables.

Variables com el treball en equip, estímuls positius, sacrifici, esforç, superació, paciència, o aspectes mes tècnics com la tècnica 
individual, tàctica individual, tàctica col·lectiva, fins a aspectes més trivials com el bot o la passada, que estan aprenent els més 
petits de l’escola esportiva. No hi altre secret que treballar setmana a setmana, entrenament a entrenament fins a aconseguir 
tots aquests objectius que tenim per complir aquesta temporada.

Aquesta temporada, fruit de l’evolució dels nostres esportistes, han arribat una sèrie de reconeixements esportius, tot i que val 
a dir que tots els equips han treballat molt dur tenint tots la seva recompensa, ja sigui en forma de títols o d’aprenentatge. 

Destacar el gran paper dels equips femenins dintre del territori estatal, aconseguint una segona posició al Campionat de 
Catalunya i a la fase sector del Campionat d’Espanya per part de l’infantil femení. Una quarta posició del cadet femení al 
Campionat de Catalunya i una quarta posició a la fase sector del Campionat d’Espanya, finalitzant la temporada guanyant la 
Granollers Cup, un dels millors tornejos del món. 

Una meritòria cinquena posició de l’infantil masculí al Campionat de Catalunya, torneig de Calella i l’eliminació de la Granollers 
Cup davant el tot poderós FC Barcelona i amb tan poca diferència durant el partit. 
Destacar el gran paper dels nostres equips base a la lliga CEVO, on el benjamí 
masculí ha quedat segon de la lliga amb rivals de molta entitat com el BM La Roca i 
el BM Granollers. L’evolució de la primera part de la temporada a la final de l’aleví 
masculí n’és un clar exemple. 

Que tingueu una bona temporada esportiva gaudint de l’esport que més ens 
agrada.

Jordi Jiménez
Coordinador d’handbol
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SECCIÓ DE BÀSQUET

La temporada de la secció de bàsquet del Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses 2012-2013 ha estat una temporada 
molt especial pel volum d’equips i les moltes activitats que s’han acumulat un altre any. Aquesta temporada, a diferència de les 
darreres, no hi ha hagut un increment d’equips inscrits però sí que hem tingut un increment de llicències en cada un dels equips.

L’escola de bàsquet va començar els seus entrenaments al mes d’octubre amb dos grups entrenats pel Josep Lozano i la Carla 
Alacambra. El creixement d’inscrits ens va dur a organitzar un tercer grup entrenat pel Guillem Estrada a partir del mes de 
gener. Al llarg de la temporada els equips de les escoles van participar de les tradicionals trobades entre pobles. Tanmateix, vull 
destacar que aquest any des del Patronat, al mes de maig es va organitzar la trobada que més equips va acollir i va servir de 
cloenda per a la resta d’escoles. 

En els preminis i minis (masculins i femenins) hem tingut gran barreja de nivells però destacaríem el creixement dels col·lectius 
en general i la passió per la competició mostrada pels altres. Els dos preminis masculins han tingut una evolució molt destaca-
ble. L’equip verd, entrenat pel Marià Yeste, va participar a la segona fase de la competició en el nivell més alt de la seva 
categoria, tot mostrant un compromís i sacrifici com a equip d’allò més destacable. L’equip negre masculí entrenat per l’Albert 
Pericas també s’ha mostrat molt seriós i, tot i reunir nous nens que no havien jugat mai a bàsquet, han competit i entrenat molt 
bé. En la categoria mini també destacar el gran paper ofert per l’equip verd, entrenat per la Carla Alacambra, que fins a la 
darrera jornada va estar lluitant per quedar campió de la seva competició. Un bon grup amb jugadors que porten tres anys junts 
i que es presenta com a un dels equips amb més projecció si el podem mantenir dins de les nostres estructures. L’equip negre, 
entrenat per l’Andrés Sánchez, igual que el premini negre estava format per nous jugadors i han realitzat una temporada bona 
que ens ha permès veure el creixement de molts jugadors. 

L’equip verd va participar durant la Setmana Santa al XIV Torneig de Cambrils, on tots els jugadors i els pares que es van 
desplaçar fins a terres tarragonines van viure una experiència irrepetible de convivència i bàsquet. Diversió i bàsquet barrejats 
en una setmana trepidant per a aquest equip. En categoria femenina, aquest any, pel volum de nenes que hi havia només es va 
poder tancar un grup d’allò més heterogeni on es barrejaven nenes de diferents edats. L’equip entrenat pel Ramón Carmona i la 
Jana Manzano va realitzar una segona fase de competició d’allò més interessant, tenint en compte la diferència d’edat.

Pel que fa a les categories preinfantil i infantil ens hem trobat amb equips de diferents nivells. L’equip preinfantil masculí, 
entrenat per l’Edgar Navarro i l’Adrià Martínez, va realitzar una segona volta de competició espectacular amb una millora 
substancial de molts jugadors. El grup, format per nois que porten molts anys amb nosaltres va destacar per la cohesió i la 
millora en els resultats. L’equip infantil masculí, entrenat pel Juan Fernández, va tenir una temporada marcada per les lesions 
però destacaríem que és un dels altres equips que segueix progressant any rere any. En categoria femenina, s’ha unificat un 
únic infantil femení que, com en el cas del mini acollia dues edats en un mateix grup. L’equip entrenat pel Manel  Sánchez ha fet 
un més que digne paper en la seva competició i destacaríem el creixement individual de moltes de les seves jugadores que, de 
forma regular, han donat suport al cadet femení.

En categoria cadet masculí, tot i la poca quantitat de jugadors, s’han plantejat dos equips. L’equip verd entrenat pel Xavier 
Placias va destacar per les moltes lesions que es van acumular al llarg de l’any, però tot i això no van fer decaure l’ànim d’un 
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equip que ha realitzat un molt bon paper a la segona fase de la seva competició. L’equip negre, entrenat per Rubén García i 
format per jugadors de primer any, ha tancat una exitosa temporada quant a resultats i destacaríem la maduresa obtinguda pels 
jugadors en la competició. Pel que fa a la categoria femenina, l’equip cadet femení entrenat pel Toni Olivares i l’Albert Pericas ha 
realitzat una gran temporada i l’equip s’ha unificat per intentar assaltar la propera temporada una categoria superior. Al llarg 
d’aquesta temporada i destacar la seva participació al Torneig Internacional  de  Vic.

A més a més, des de la coordinació s’ha organitzat el Torneig de Festa Major que aquest any es va realitzar a la plaça de 
l’Espolsada amb èxit de participació i la tradicional sortida al Palau Blaugrana per veure un partit de l’Eurolliga, on els més petits 
es van poder fotografiar amb els seus ídols.

Per acabar, aprofito el tancament d’aquesta temporada per acomiadar-me de tots els jugadors/es i pares/mares. Tanmateix, vull 
agrair  la feina de tots els entrenadors anomenats anteriorment, i especialment a l’Albert Pérez, que aquest dos darrers anys ha 
estat supervisant les tasques de coordinació. Han estat onze anys fantàstics a les Franqueses on he conegut gent meravellosa i 
entusiasta que m’han fet millor persona i entrenador. Espero haver contagiat la meva passió per l’esport i els valors que en el 
seu dia em van transmetre a mi.  

Un record i agraïment per la seva paciència per a Josep Campaña, Albert Piñol, 
Josep Maria Dia, Josep Badia, José Ramirez, Maria Àngels Torres, Mar Sánchez, 
Dolors Reverter, Lídia Ganduxé, Esteban Antequera, Nora Sánchez, Manolo, José 
Pérez, Jenny, Piris, Antonio i Miguel. Espero no haver-me deixat ningú, però ha 
estat un plaer i el sac s’enduu records i vivències indescriptibles.

Jordi Pavón Mauri
Coordinador de bàsquet
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El Complex Esportiu Municipal de les Franqueses compleix 11 anys i continua renovant-se i ampliant el ventall d'activitats i 
serveis. Les noves activitats dirigides (Fitdance, Virtualbike, Tabatà...) són algunes de les millores a destacar del CEM, el qual 
sempre treballa per als abonats.

El Fitdance és una activitat cardiovascular coreografiada de cançons senzilles i divertides que està tenint molt bona acceptació 
per part dels usuaris, ja que es fa exercici en un ambient distès que facilita la pràctica d'activitat física. Però l'activitat més nova 
és la nova incorporació a la sala de bicis del Virtualbike, amb la qual l'abonat pot gaudir d'una nova experiència a l’hora de 
realitzar una activitat dirigida de bicicleta en què el so i la imatge arriben de manera virtual aprofitant les noves tecnologies. Així 
es dóna un servei més ampli d'activitats de bicicleta. 

Un altra de les millores a destacar d’aquest últim any és el nou Servei d'Entrenament Aquàtic per al qual el Complex cedeix un 
espai perquè tots els usuaris que ho vulguin puguin realitzar-hi la seva rutina d'entrenament a piscina amb el seu propi material. 
Aquest espai té uns horaris establerts i és fruit de les peticions, en la seva majoria de triatletes, de poder disposar d'aquest 
servei per realitzar els seus entrenaments a piscina. Amb aquestes millores i les que estan per arribar el Complex vol seguir 
creixent i arribant a tots vosaltres amb les atencions i la qualitat que us mereixeu, sense deixar d'atendre les activitats que ja es 
segueixen fent des de fa anys, com ara activitats aquàtiques, pilates, gravity..., que com sempre són molt ben acceptades pels 
abonats.

Vine al Complex!
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Activitat física 
per a la gent gran 
i manteniment
per a adults
L’Activitat Física per a la Gent Gran i la Gimnàstica de 
Manteniment per a Adults són un clàssic dins de les activitats 
que es duen a terme per part del Complex Esportiu Municipal 
de les Franqueses. Activitats que any rere any tenen un tant 
per cent molt elevat d'ocupació, un indicatiu molt clar de la 
bona acceptació que tenen al municipi. Són activitats 
dirigides a persones adultes de fins a 64 anys d’edat, en el 
cas de la gimnàstica de manteniment, i per a majors de 65 
anys en el cas de l'activitat física per a la gent gran, les quals 
tenen com a objectiu principal treballar les qualitats físiques 
bàsiques i, com a benefici, millorar la qualitat de vida dels 
practicants. 
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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 de Corró d'Amunt. Les dues escoles han tornat a créixer en nombre d'alumnes, fomentant així la pràctica d'ambdós 
esports i fent que els seus alumnes millorin tècnicament i tàctica i sobretot, el més important, que aprenguin jugant.

Aquest passat curs es va organitzar el II Torneig de Primavera de Pàdel i de Tennis, amb categories d'individual (masculí i 
femení) per al tennis i també amb categories masculí i femení per al pàdel, que va ser tot un èxit de participació tant a nivell 
intern de l'escola com de fora.

A part, es va organitzar la tradicional Trobada tennística de Nadal i la sortida a l’Open Banc Sabadell 61è Trofeo Conde de Godó 
2013. També es va realitzar una trobada conjunta amistosa de minitennis i tennis amb el CT Cardedeu, emmarcada dins la Fira 
de Sant Isidre d'aquesta població.

I finalment, els actes de cloenda del curs que no podien faltar: el torneig de pàdel per als alumnes de l'escola i el torneig de 
pares i fills de tennis.

En relació a la competició, han competit al Campionat Comarcal de Catalunya organitzat per la Federació Catalana de Tennis els 
següents equips: 1 equip cadet femení, 1 equip cadet masculí i 1 equip aleví masculí. Com a novetat, hem participat amb 17 
alumnes al SUPERTENNIS, un nou format de competició ludicorecreatiu creat per la Federació Catalana de Tennis per a les 
primeres etapes d'iniciació del tennis.

L'equip de monitors de l'Escola de Tennis-Pàdel Jordi Plana us vol donar les gràcies per confiar en nosaltres i dir-vos que és un 
orgull treballar conjuntament amb tot l'equip tècnic del Patronat Municipal d'Esports de les Franqueses del Vallès.
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30è aniversari
del Patronat
Municipal
d’Esports
El Patronat Municipal d’Esports celebra 
el seu 30è aniversari amb un acte molt lluït

Retrobaments, records amb certa nostàlgia, il·lusió pel present i el futur és el que es va viure el divendres 12 d’abril de 2013 
durant la celebració dels 30 anys del Patronat Municipal d’Esports. A la celebració es va presentar el llibre 30 anys al teu 
costat sobre l‘aniversari del PME, escrit pel periodista Esteve Garrell i pel gerent d’aquest organisme, Josep Campaña. L’acte, 
que va reunir més de 300 persones al Centre Cultural de Bellavista, va comptar amb la presència destacada del conegut 
exjugador de futbol del RCD Espanyol i el FC Barcelona i actual comentarista televisiu Àngel ‘Pichi’ Alonso.

Valors de l’esport
La primera part de la celebració va ser una breu xerrada de ‘Pichi’ Alonso, que va destacar, d’entrada, el següent: “He estat 
futbolista, però sóc esportista”. Alonso va lloar els valors de l’esport com a eina educativa i formativa assenyalant que en 
aquests 30 anys el Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses del Vallès “ha posat les bases perquè la gent sigui més feliç”.

Vivències
A continuació Josep Campaña va fer la presentació del llibre 30 anys al teu costat amb un repàs dels principals fets històrics 
del 30 anys del PME. Campaña va manifestar que el llibre té dos gran objectius, d’una banda oferir una idea del que han estat 
aquests 30 anys i de l’altra, i per això és molt visual, mostrar les vivències que comporta la pràctica esportiva.

Recordatoris commemoratius
Tot seguit es va lliurar un exemplar del llibre i un recordatori commemoratiu del 30è aniversari del PME als alcaldes de les 
Franqueses durant aquest període de temps presents a l’acte, Ricard València i Esteve Ribalta, i als regidors d’Esports, Rafael 
Riera, Jesús Cañas, Josep M. Dia i Josep Randos. També es va lliurar el recordatori als extreballdors del Patronat Municipal 
d’Esports i als treballadors actuals. Els darrers recordatoris van ser per als autors del llibre, Esteve Garrell i Josep Campaña, per 
al convidat Àngel ‘Pichi’ Alonso i per a l’actual alcalde i regidor d’Esports, Francesc Colomé i José Ramírez, que van ser els 
encarregats de tancar l’acte.

Continuar treballant
El regidor d’Esports, en la seva intervenció, va assegurar que el PME “seguirà treballant per a tots els sectors i donant suport a 
tots els clubs del municipi com hem fet en aquests anys".

Planificar el futur
L’alcalde Francesc Colomé es va referir, en primer lloc, al fet que a les Franqueses es pugui fer esport a totes les edats, dels 0 
als 104 anys, i va insistir en el valor del treball conjunt que transmet l’esport com a element per assolir èxits. Colomé va 
assenyalar que tot i que ara és difícil fer algunes de les inversions que recull el llibre dels 30 anys del PME, en l’actualitat també 
es treballa per millorar els equipaments esportius. En aquest sentit va fer esment d’una subvenció de la Diputació per remodelar 
la zona esportiva de Llerona o l’opció que arran del procés participatiu del Centre Cultural del Corró d’Avall que es farà propera-
ment, s’encabís un pavelló de tipus 1 en aquest espai. “Ara –va dir- és el moment de planificar el futur”.

La celebració dels 30 anys del Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses del Vallès va finalitzar amb un piscolabis i el 
lliurament del llibre a tots els assistents.
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El consistori es compromet a portar a terme un projecte de remodelació dins de la zona esportiva en què es faran obres a tota 
la zona a excepció del camp de futbol i s’hi construiran dues pistes de pàdel. També es farà una remodelació interna del bar i del 
casal cultural. A banda, l’Ajuntament canviarà el mobiliari infantil de l’espai de jocs i en realitzarà el seu manteniment encara 
que aquest espai no estigui dins de l’àmbit de cessió del conveni.
 
El projecte de remodelació respectarà l’entorn rural i el patrimoni historicocultural que representa l’església de Santa Maria de 
Llerona. La redacció del projecte va a càrrec de tècnics de la Diputació de Barcelona i el cost de les obres oscil·larà entre els 
400.000 i els 500.000 euros. Tant el cost de les obres com el manteniment de la zona anirà íntegrament a càrrec de l’Ajunta-
ment. L’alcalde recorda que “el projecte ja està consensuat a grans trets amb la parròquia però encara s’està redactant” i 
puntualitza que “hem de ser conscients que el projecte es durà a terme per fases”.
 
El conveni signat també contempla treure a concurs públic la concessió de l’explotació del bar i el manteniment de la zona 
esportiva.
 
A l’acte de signatura van ser-hi presents diversos regidors, entre els quals, la regidora Rosa Maria Pruna, que va expressar la 
seva satisfacció: “Com a presidenta del Consell del Poble de Llerona i com a lleronina estic molt contenta que s’hagi arribat a 
aquest acord perquè a Llerona tindrem, a banda de la parròquia, una zona lúdica i d’esbarjo per gaudir-ne”; i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, que va celebrar que Llerona podrà disposar d’unes instal·lacions esportives per a la pràctica de 
múltiples esports.

Canvia la gestió de la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

Al mes de juliol de 2013 va començar a gestionar la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt una nova empresa. Així, doncs, 
després del concurs que es va convocar a aquest efecte, els guanyadors de la concessió l’han aconseguit per un període de 6 
anys més 2 d’opcionals, s’han compromès a pagar un cànon a l’Ajuntament de 1.200 euros mensuals i a fer una inversió de 
30.000 euros en les instal·lacions. Entre d’altres millores, posaran a disposició de qui ho vulgui un projector digital, faran una 
xarxa Wi-Fi, instal·laran un billar i taules de ping-pong i faran un web de l’equipament.

L’Ajuntament i la parròquia de Llerona signen un conveni 
per a la cessió d’ús dels terrenys de l’església

L’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, i el mossèn de Llerona, Joan Vallicrosa, 
van signar el 16 de desembre de 2013 un conveni per a la cessió d’ús dels terrenys de 
la parròquia a l’Ajuntament. El conveni té una durada de 20 anys i va entrar en vigor 
ahir en l’acte de signatura que va tenir lloc a la sala de plens del consistori.
 
Tal com va afirmar l’alcalde, Francesc Colomé, “després d’un any i mig de negocia-
cions amb la parròquia s’ha signat un conveni que ens vincula a les dues parts, tant a 
la parròquia com a l’Ajuntament, però també obliga el consistori a fer-hi una inversió 
important per tornar a fer funcionar la zona esportiva de Llerona, el bar i el casal 
cultural”. Per la seva banda, mossèn Joan Vallicrosa va assegurar que “és un bon conveni per a la parròquia però sobretot per 
al poble”.
 
La cessió d’ús dels terrenys inclou la zona esportiva, que actualment disposa d’un camp de futbol, pistes de tennis, pistes de 
petanca, una pista poliesportiva i vestidors. També inclou el bar i el casal cultural on hi ha el teatre, a més de part del terreny de 
l’olivar, que serà utilitzat com a aparcament. Per a la cessió d’ús d’aquestes zones l’Ajuntament pagarà 15.000 euros anuals a la 
parròquia.
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la zona a excepció del camp de futbol i s’hi construiran dues pistes de pàdel. També es farà una remodelació interna del bar i del 
casal cultural. A banda, l’Ajuntament canviarà el mobiliari infantil de l’espai de jocs i en realitzarà el seu manteniment encara 
que aquest espai no estigui dins de l’àmbit de cessió del conveni.
 
El projecte de remodelació respectarà l’entorn rural i el patrimoni historicocultural que representa l’església de Santa Maria de 
Llerona. La redacció del projecte va a càrrec de tècnics de la Diputació de Barcelona i el cost de les obres oscil·larà entre els 
400.000 i els 500.000 euros. Tant el cost de les obres com el manteniment de la zona anirà íntegrament a càrrec de l’Ajunta-
ment. L’alcalde recorda que “el projecte ja està consensuat a grans trets amb la parròquia però encara s’està redactant” i 
puntualitza que “hem de ser conscients que el projecte es durà a terme per fases”.
 
El conveni signat també contempla treure a concurs públic la concessió de l’explotació del bar i el manteniment de la zona 
esportiva.
 
A l’acte de signatura van ser-hi presents diversos regidors, entre els quals, la regidora Rosa Maria Pruna, que va expressar la 
seva satisfacció: “Com a presidenta del Consell del Poble de Llerona i com a lleronina estic molt contenta que s’hagi arribat a 
aquest acord perquè a Llerona tindrem, a banda de la parròquia, una zona lúdica i d’esbarjo per gaudir-ne”; i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, que va celebrar que Llerona podrà disposar d’unes instal·lacions esportives per a la pràctica de 
múltiples esports.

Canvia la gestió de la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

Al mes de juliol de 2013 va començar a gestionar la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt una nova empresa. Així, doncs, 
després del concurs que es va convocar a aquest efecte, els guanyadors de la concessió l’han aconseguit per un període de 6 
anys més 2 d’opcionals, s’han compromès a pagar un cànon a l’Ajuntament de 1.200 euros mensuals i a fer una inversió de 
30.000 euros en les instal·lacions. Entre d’altres millores, posaran a disposició de qui ho vulgui un projector digital, faran una 
xarxa Wi-Fi, instal·laran un billar i taules de ping-pong i faran un web de l’equipament.

L’Ajuntament i la parròquia de Llerona signen un conveni 
per a la cessió d’ús dels terrenys de l’església

L’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, i el mossèn de Llerona, Joan Vallicrosa, 
van signar el 16 de desembre de 2013 un conveni per a la cessió d’ús dels terrenys de 
la parròquia a l’Ajuntament. El conveni té una durada de 20 anys i va entrar en vigor 
ahir en l’acte de signatura que va tenir lloc a la sala de plens del consistori.
 
Tal com va afirmar l’alcalde, Francesc Colomé, “després d’un any i mig de negocia-
cions amb la parròquia s’ha signat un conveni que ens vincula a les dues parts, tant a 
la parròquia com a l’Ajuntament, però també obliga el consistori a fer-hi una inversió 
important per tornar a fer funcionar la zona esportiva de Llerona, el bar i el casal 
cultural”. Per la seva banda, mossèn Joan Vallicrosa va assegurar que “és un bon conveni per a la parròquia però sobretot per 
al poble”.
 
La cessió d’ús dels terrenys inclou la zona esportiva, que actualment disposa d’un camp de futbol, pistes de tennis, pistes de 
petanca, una pista poliesportiva i vestidors. També inclou el bar i el casal cultural on hi ha el teatre, a més de part del terreny de 
l’olivar, que serà utilitzat com a aparcament. Per a la cessió d’ús d’aquestes zones l’Ajuntament pagarà 15.000 euros anuals a la 
parròquia.
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Activitats
puntuals

GENER 2013

Bateig del km 7 de la Mitja 
Marató amb el nom d’Alfredo 
Codina

El 8 de gener de 2013 es va fer l'acte 
de bateig d'un quilòmetre més de la 
Mitja Marató Granollers-Les Franque-
ses-La Garriga, el km 7, dedicat en 
aquesta ocasió al garriguenc Alfredo 
Codina. El km 7 de la Mitja es troba just 
al davant de l’entrada de la urbanitza-
ció Els Gorchs, a Llerona.

El mateix Alfredo Codina Casals, de 76 
anys, acompanyat dels seus fills Josep i 
Marc, va col·locar la rajola. L’acte va 

comptar amb la presència de l’alcalde 
de les Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, el de Granollers, Josep 
Mayoral, la de la Garriga, Meritxell 
Budó, l’alcalde de Canovelles i 
president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, José Orive, el president 

de l’Associació Esportiva La Mitja, Toni 
Cornellas, així com diversos regidors 
d’aquests ajuntaments i col·laboradors 
de la Mitja.

Toni Cornellas va explicar l’homenatge 
a Alfredo Codina per la seva dedicació 
durant tots aquests anys a la prova. 
Codina es va mostrar molt agraït i 
satisfet de “col·laborar amb tot el que 
es pugui amb el municipi i amb la 
comarca, crec que és el que s’ha de 
fer”. Codina va ser reconegut com a 
ànima i “speaker” de la prova.

60 jugadors participen a la 
jornada de lliga de bàdminton del 
campionat del CEVO

El diumenge 13 de gener de 2013 va 
tenir lloc al pavelló poliesportiu 
municipal de les Franqueses del Vallès 
la jornada de lliga de bàdminton 
corresponent al campionat del CEVO 
(Consell Esportiu del Vallès Oriental). 

Hi van prendre part jugadors de totes 
les poblacions del Vallès Oriental amb 
uns 60 participants entre les diferents 
categories d’infantil, cadet i juvenil, 
masculí i femení. 

L’actuació dels jugadors locals va ser 
notable dins del rànquing. Marta 
Guirado va guanyar en la seva 
categoria en imposar-se a la final a una 

altra jugadora del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, Laura 
Pares, en categoria juvenil femenina. 

En categoria cadet masculí, Borja 
Vinagre va guanyar la seva eliminatòria 
arribant a la final després de superar en 
la semifinal Mario Maqueda, també 
jugador local.

El Club de Tir amb Arc de les 
Franqueses participa al XLVI 
Campionat de Catalunya

El XLVI Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc i el VI Campionat Para-Ar-
chery celebrat el diumenge 13 de 
gener de 2013 a Castellar del Vallès va 
comptar amb la major participació de la 
història: 192 esportistes. Es van 
proclamar 26 nous campions de 
Catalunya.
 
Els arquers més joves del Club de Tir 
amb Arc de les Franqueses van fer 
gala d’una gran serenitat en la 
competició i van suportar sense queixa 
el fred que feia al pavelló. Destaca la 
medalla de bronze aconseguida per 
Izan Garcia en la modalitat d’arc 
recorbat en categoria esquirol amb 250 
punts i la cinquena posició en la 
mateixa modalitat de Joan Arnal amb 
233 punts. Guerau Camí va aconseguir 
medalla d’or en la modalitat d'arc nu 
categoria esquirol. Els germans Oriol 

Ros i Adrià Ros van quedar sisens. El 
primer en arc recorbat cadet i el segon 
en arc recorbat aleví.
 
El president del Club, Juan Antonio 
Galo, va competir en arc compost 
categoria sènior. Li van faltar molt pocs 
punts per passar a les eliminatòries 
però va estar tota la jornada donant 
suport als companys. Ángel Galiano es 
va enfrontar en les eliminatòries amb el 
qui va ser finalment el campió de 
Catalunya en la modalitat d’arc nu 
sènior.

Lliurament de l’equipament 
esportiu als monitors del Club A 4 
el km que col·laboren amb el 
programa Entrena la Mitja

El 15 de gener de 2013 va tenir lloc a la 
sala de plens de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès el lliurament de 

l’equipament als monitors del Club A 4 
el km que van col·laborar amb el 
programa Entrena La Mitja a les 
Franqueses. Amb aquest acte es va 
reconèixer la seva tasca envers la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

L’acte va comptar amb la presència del 
regidor d’Esports, José Ramírez, el 
president del club d’atletisme franquesí 
A 4 el km, Toni Flores i, en representa-
ció de l’Associació Esportiva La Mijta, 
Toni Cornellas i Joan Villuendas. Es van 
lliurar 25 equipaments per als monitors, 
que en aquesta edició va comptar amb 
més de 130 inscrits. El paquet constava 
d’una samarreta de màniga curta, unes 
malles i un tallavent.

Les jugadores de l’amateur 
femení del CF Bellavista Milán fan 
un calendari per aconseguir 
recursos econòmics

Les components de l’equip amateur 
femení del CF Bellavista Milán van fer 

un calendari del 2013 amb l’objectiu 
d’obtenir ingressos extres amb la seva 
venda que ajudessin a cobrir el 
pressupost de la temporada.

Aquest conjunt milita en la màxima 
categoria territorial catalana la qual 
cosa suposa un augment de despeses 

molt considerable en relació a la 
categoria on jugaven la campanya 
anterior. Es van editar un total de 500 
calendaris que es venien a un preu de 5 
euros cadascun. Com és habitual en 
aquest tipus de calendari, les jugadores 
de l’amateur femení del CF Bellavista 
Milán sortien als diferents mesos de 
l’any.

Gran tarda d’handbol a les 
Franqueses amb el partit entre el 
BM Granollers i l’US Ivry francès

Les Franqueses del Vallès va viure el 
17 de gener de 2013 una fantàstica 
tarda d’handbol al Pavelló Poliesportiu 
Municipal amb el partit internacional 
que va enfontrar el BM Granollers i 
l’US Ivry, equip de la lliga francesa. Els 
dos equips van jugar amb molta 
intensitat oferint grans moments 
d'handbol. A la mitja part del partit es 
va sortejar una samarreta del BM 
Granollers signada per tots els jugadors 
del primer equip, que va anar a parar a 
una seguidora de l'equip francès. 
Durant el descans també es va 
aprofitar per fer un partidet entre 
l’equip aleví masculí de les Franqueses 
i el del BM Granollers. El resultat final 
del partit entre el BM Granollers i l’Ivry 
francès va ser de 31-26 a favor dels 
primers.

Alta participació al XXI Cros 
Escolar i al XVIII Cros Popular 
malgrat les previsions de mal 
temps

El dissabte 19 de gener de 2013 es va 
celebrar el XXI Cros Escolar i el XVIII 

Cros Popular de les Franqueses del 
Vallès amb una participació molt 
elevada: un total de 430 corredors i 
corredores, una vintena menys que a 
l’edició de l’any passat. Són unes xifres 
molt positives si es tenen en compte les 
previsions d’intenses pluges que hi 
havia per a aquest dia.

La prova, organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports amb la col·labora-
ció del Club Fondistes Bellavista, el club 
A 4 el km, el CB Les Franqueses i 
l’AEH Les Franqueses, amb el suport 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
es va disputar al parc de Milpins de 
Corró d’Avall, com l’any passat.

Com és habitual, les primeres curses 
que es van fer, a partir de dos quarts 
de deu del matí, van ser les dels 
corredors de més edat per tal que els 
nois i noies més petits participessin 
quan les temperatures fossin més altes, 
per bé que el temps va ser molt millor 
de l’esperat i només va ploure en 
alguns moments.

El guanyador del Cros Popular en 
categoria masculina va ser Toni 
Antúnez, de l’equip Aire Esport, mentre 
que en categoria femenina es va 
imposar Carmen Martí, del club A 4 el 
km.

A continuació es van disputar les 
proves de cadet masculí (Andrés 
Campoy, CA Canovelles) i femení 
(Núria Carbonell, CA Montornès), 
infantil masculí (Nabil Aldori, EE la 
Garriga) i femení (Carla Pérez, CA 
Montornès). Cap a les 11 del matí va 
tenir lloc la primera entrega de premis 
de les curses disputades.

A la segona part de la matinal es van 
córrer les curses dels més petits, de 

major a menor edat. Els guanyadors a 
les diferents categories van ser: aleví 
masculí, Álex Salgado, EE la Garriga; 

aleví femení, Inas Kajtih, EE la Garriga; 
benjamí masculí, Álex Lozano, CA 
Granollers; benjamí femení, Aymara 
Danieluk, CA Granollers; prebenjamí 
masculí, Pol Granado, CA Canovelles, 
prebenjamí femení, Carla Casellas, 
Escola Guerau de Liost; mini masculí, 
David Mateos, Escola Colors, i mini 
femení, Noa Robles, Escola Guerau de 
Liost.

El lliurament de premis va anar a 
càrrec de l’alcalde de les Franqueses 
del Vallès, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports, José Ramírez, i els represen-
tants del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental Santi Gener i Maria Antònia 
Jorba. Tots els participants van rebre 
una samarreta commemorativa i 
esmorzar al finalitzar cada cursa. 

Finalitza el Taller de Danses 
realitzat a l’Escola Camins dins 
del programa d’activitats esporti-
ves per a les escoles

La penúltima setmana de gener de 
2013 va finalitzar el Taller de Danses 
que va tenir lloc a l’Escola Camins dins 
del Programa Esportiu per a les 
Escoles del Patronat Municipal 
d’Esports. “Peu Polidor”, “La masove-
ra”, “El ball de la civada”... van ser 
algunes de les danses populars 
catalanes que els alumnes de 1r de 
Primària de l’Escola Camins van ballar 
dins de les classes d’iniciació a la 
Dansa que el Patronat Municipal 

d’Esports porta a terme als centres 
escolars del municipi, a través del 
Programa d’Activitats Esportives per a 
les escoles 2012-2013.

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, 
campió de Catalunya

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, i Cristina 

Sanz, del Club Diagonal, es van 
proclamar campions del XVI Campionat 
de Catalunya, celebrat del 9 al 27 de 
gener de 2013 a les instal·lacions de 
Baix Bowling de Sant Vicenç dels 
Horts.

Artur Colomer, amb un total de 3.825 
pals, (212,50 de mitjana) va guanyar 
amb comoditat la final que va tenir lloc 
el 26 de gener, seguit per Álvaro-José 
Cardona, del Club Barcelona (3.735 
pals). Marcial Ovide (3.675 pals), del 
BC Diagonal de Barcelona, amb una 
sèrie final de 1.301 pals, va assolir la 3a 
posició.

Diumenge 27 va ser el torn de la final 
femenina, Cristina Sanz (3.414 pals), 
del Club Diagonal, va guanyar la prova 
en una ajustada final amb la seva 
companya d’equip Roser Romero 
(3.322 pals) i Lia Mojarro (3.291 pals), 
del Club Seven-3 de Sant Esteve 
Sesrovires.

Les millors sèries va ser per a Marcial 
Ovide i Roser Romero amb 1.301 i 
1.211 pals respectivament, i les millors 
partides les van assolir Cristina Sanz, 
amb 244 pals, i Artur Colomer, amb 
268 pals. La competició estava 
organitzada per la Federació Catalana 
de Bitlles i Bowling amb el suport del 
Consell Català de l’Esport.

FEBRER 2013

El campió olímpic Kiprotich 
guanya la Mitja més 
multitudinària

La 27a edició de la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
disputada el diumenge 3 de febrer de 
2013 va ser la més multitudinària de les 
celebrades fins ara, amb 10.000 
corredors, 2.000 més que en la 
passada edició.

El favorit de la prova, l’actual campió 
olímpic Stephen Kiprotich es va 
imposar amb un temps d’1 h 01 min 15 
s, seguit a 3 segons de Carles Castillejo, 
que va fer una excel·lent cursa. 

Amb aquesta marca Castillejo va batre 
el rècord de Catalunya. En tercer lloc 

va quedar el kenyà David Maru, amb un 
temps d’1 h 3 min 53 s.

En categoria femenina la primera atleta 
va ser la kenyana Jebichi Yator, amb 1 
h 14 min 24 s; la segona, Vanessa 
Veiga, amb 1 h 15 min 1 s; i la tercera, 
la navarresa Raquel Gómez, amb 1 h 
15 min 26 s.

També s’ha de destacar, com passa 
des de fa anys, la gran afluència de 
públic als carrers animant els atletes al 
llarg del recorregut. Al seu pas per les 

Franqueses els atletes també van 
comptar amb el suport de l’Escola 
Municipal de Música Claudi Arimany de 
les Franqueses del Vallès. El Combo de 
l’escola va interpretar diverses peces 
musicals mentre els corredors feien la 
cursa.

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez, van seguir la prova al llarg del 
matí i també van ser presents al 
lliurament de premis de premis que es 
va realitzar en finalitzar la cursa.

Mònica Ausàs i Francesc Garcia, 
elegits millors esportistes 
amateurs a la XVII Nit de l’Esport 
de les Franqueses

La XVII Nit de l’Esport de les Franque-
ses del Vallès, que es va celebrar el 
divendres 8 de febrer, va tornar a ser 
un èxit. 

Més de 400 persones van assistir a 
l’acte organitzat pel Patronat Municipal 
d’Esports en el qual es fa un reconeixe-
ment públic i es premia aquells 
esportistes, persones i entitats 
esportives locals que van destacar pels 
seus èxits i dedicació durant la 
temporada 2011-12.

En aquesta edició es va premiar 
Mònica Ausàs, del Club Balonmano 

CLEBA León, i Francesc Garcia, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses, com a 
millors esportistes amateurs.

Cal destacar que la gala va comptar la 
presència de la granollerina Laia Pons, 
medallista olímpica als Jocs de Londres 
amb l’equip espanyol de natació 
sincronitzada. A més de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
també regidors de l’equip de govern 
Rosa Maria Isidro, Rosa Maria Pruna, 
Esteve Ribalta, Josep Randos, Gisela 
Santos i Vanessa Garcia, eren presents 
a l’acte el director general de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya, Gerard 
Figueras, el diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom, 
el coordinador d’Esports de la Diputa-
ció de Barcelona, Daniel Laga, i el 
senador i president de la Taula 
Assessora de l’Esport Català, Josep 
Maldonado.

El programa de la nit es va iniciar amb 
el lliurament dels diplomes als 73 
nominats i nominades, esportistes de 
les categories promoció masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1999 i 
2003), categoria formació masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1994 i 
1998), categoria amateur masculí i 
femení (nascuts al 1993 i anys 
anteriors) i categoria millor entrena-
dor/a. Després del sopar es va donar 
pas al lliurament dels guardons 
corresponents a les gestes esportives 
en reconeixement per haver assolit 
destacades fites durant la temporada 
2011/2012, als mèrits personals i als 
premis especials.

Acte seguit va arribar l’hora de 
conèixer els millors esportistes en les 
diferents categories. El premir al millor 
entrenador/a va ser per a Xavier 
Corbinos, del Patronat Municipal 

d’Esports, secció handbol, campió de la 
lliga infantil femení d’handbol, 2n 
classificat a la fase sector del Campio-

nat d’Espanya i 3r al Campionat de 
Catalunya. En categoria promoció 
femení, el guardó va ser per a Wiam 
Koubiss, del Karate Nokachi, campiona 
de Catalunya en la disciplina de kumite 
individual i per equips i subcampiona 
de Catalunya en la disciplina de kata. 
En categoria promoció masculí el premi 
va ser per a Oriol Miró, de la Unió 
Ciclista Les Franqueses, guanyador de 
la triatló de l’Ametlla i de la duatló 
d’Altafulla i tercer a la duatló de 

Granollers. En categoria formació 
femení va ser premiada Tania Henán-
dez, del Club Natació Granolers, 
campiona d’Espanya i de Catalunya 
d’hivern i estiu de combo i membre de 
la selecció espanyola infantil de natació 
sincronitzada. En categoria formació 
masculí el guardó va ser per a Pol 
Torres, del BM Granollers, campió de 
Catalunya i d’Espanya per equips i 
subcampió d’Espanya amb la selecció 
catalana. 

Els darrers premis van ser per als 
millors esportistes en categoria 
amateur. En amateur femení la 
guanyadora va ser Mònica Ausàs, del 
Club Balonmano León, jugadora a la 
lliga ABF d’handbol femení, la màxima 
categoria estatal, i membre de la 
selecció espanyola júnior. En categoria 
amateur masculí el guanyador va ser 
Francesc Garcia, de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, 3r classificat en categoria 
elit al campionat de ciclocròs de Lleida, 
4t al ciclocròs de Mataró, 5è a la prova 
del Campionat de Catalunya de Vic i 5è 
a la prova del Campionat de Catalunya 
de Ciclocròs disputada a Corró d’Avall. 

Golbol i corfbol durant la Setmana 
Cultural a l’escola Guerau de Liost

L’escola Guerau de Liost va celebrar, 
del 4 al 8 de febrer de 2013, la 10a 
Setmana Cultural, dedicada enguany a 
“La Vida Saludable”. Durant aquests 
dies es van fer un munt d’activitats 
sobre la bona alimentació, les actituds 

positives i optimistes que ens fan ser 
feliços i també l’activitat física. Entre 
d’altres, es van practicar dos esports 
poc coneguts com el golbol i el corfbol, 
i van poder provar l’experiència de 
desplaçar-se en una cadira de rodes. 
Aquests esports tenen com a principal 
característica que són integradors. Així, 
el golbol el practiquen esportistes 
invidents o deficients visuals i al corfbol 
els equips són mixtos, formats per 
quatre homes i quatre dones.

Més de 350 participants a la 
pedalada L’Aventura és l’aventura 
2013 de la UC Les Franqueses

La pedalada L’Aventura és l’aventura, 
que es va disputar el diumenge 17 de 
febrer de 2013, va tornar a ser un èxit, 
amb 370 participants. La prova, 
organitzada per la Unió Ciclista Les 
Franqueses amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports tenia dos circuits, 
amb sortida i arribada al parc de 
Milpins de Corró d’Avall.  El primer 
circuit, de dificultat alta, era un 
recorregut de 40 km mentre que el 
circuit de dificultat mitjana-baixa era de 
20 km. El guanyador de la cursa en 
categoria masculina va ser Marc 
Trater, mentre que Anna Villar es va 
imposar en categoria femenina. L'acte 

de lliurament dels trofeus va comptar 
amb la presència de l'alcalde de les 
Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, i del regidor d'Esports, José 
Ramírez, així com del president de la 
UC Les Franqueses, Toni Serra. Tots 
els participants van ser obsequiats amb 
una samarreta commemorativa i 
l'esmorzar.

El Facebook del Patronat 
Municipal d’Esports supera els 
1.000 seguidors en el seu primer 
any de creació

A punt de complir-se (març 2013) l’any 
de la creació del Facebook del Patronat 

Municipal d’Esports de les Franqueses 
del Vallès aquest projecte de comunica-
ció 2.0 ja compta amb 1.100 seguidors.

La presència del PME al Facebook, que 
es va produir al mes de març del 2012, 
s’orientava cap a la difusió dels 
esdeveniments i activitats esportives 
que es realitzen al municipi. Aquest 
objectiu de comunicació, de generació 
de debats i d’interacció amb la 
ciutadania que és el Facebook s’està 
aconseguint plenament.

La presència del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses a les 
xarxes socials es complementa amb el 
Twitter, que també s’utilitza per donar a 
conèixer notícies esportives, l’agenda 
esportiva del cap de setmana i 
informacions puntuals.

El Twitter del PME és @Pmesportslf i 
l’adreça de Facebok és www.face-
book.com/patronatmunicipaldes-
ports.lesfranqueses.

Bona experiència de l’Escola de 
Bàsquet a la visita al Palau 
Blaugrana per veure un partit de 
l’Euroleague

El 28 de febrer de 2013 una expedició 
de quaranta persones va assistir al 
partit d’Euroleague entre el Futbol Club 
Barcelona i el Kimski de Moscou. Com 

cada any el Patronat Municipal 
d’Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses organitzen la tradicional 
sortida anual al Palau Blaugrana per 
veure un partit en directe. En aquesta 
ocasió els prop de quaranta franque-
sins van poder veure l’escalfament en 
directe dels jugadors. 

Els més petits, emocionats, van poder 
fotografiar-s’hi. Per la seva banda, els 
jugadors es van mostrar molt simpàtics 
i atents. En un partit molt intents es va 

acabar imposant el FC Barcelona per 
71 a 69.

MARÇ 2013

Dues seleccions universitàries 
japoneses d’handbol 
s’enfronten als equips de les 
Franqueses

El dimarts 5 de març de 2013 va tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses del Vallès dos partits 
d'handbol de caire amistós amb dues 
seleccions universitàries japoneses que 
realitzaven una estada a Barcelona. 

En un partit es van enfrontar l'equip 
cadet femení de l'Handbol Les 
Franqueses amb el Chugoku Handball 
University Japan, i al segon l'equip 
sènior masculí i el Shikoku Handball 
University Japan. La bona predisposi-

ció per part dels combinats va perme-
tre veure un gran espectacle. 

Com a mostra de benvinguda es va 
entregar a les seleccions japoneses 
unes banderoles representatives i uns 
pins de la celebració del 30è aniversari 
del Patronat Municipal d’Esports. Els 
capitans Paula Bertos i Santi Tomàs 
també van entregar sengles plaques 
commemoratives als capitans dels 
equips japonesos. Acabats els partits es 
va fer una fotografia de grup amb tots 
els presents. 

El regidor d'Esports, José Ramírez, 
acompanyat del president, Rafael 
Rosario, i altres directius de l’AEH Les 
Franqueses, va lliurar de record per la 
seva estada al municipi franquesí una 
reproducció de la façana de l'Ajunta-
ment als dos conjunts universitaris 
japonesos. Finalment es va servir un 
petit refrigeri per a tots els jugadors i 
jugadores.

Donació dels beneficis de la cursa 
“Els 10 km de les Franqueses” a 
l’Hospital de Sant Pau

El 12 de març de 2013 a la tarda es va 
fer a l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona l'acte de donació dels 
beneficis de la cursa Els 10 km de les 
Franqueses amb la presència del Club 
d'Atletisme A 4 el km de les Franque-
ses del Vallès i la Fundació Privada 
Institut Recerca de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP).

Per part de l'IRHSCSP hi van assistir el 
Dr. Barnada, director del servei 
d'Oncologia de l'Hospital de Sant Pau, i 

el Dr. Kulisevsky, Director General 
IRHSCSP, i per part del club A 4 el km 
la impulsora de la cursa, Meritxell 
Riera, i el vicepresident de l’entitat, 
Javier Ramírez.

El Club A 4 el km va lliurar als repre-
sentants de l’hospital un taló per un 
import de 2.415 €, que correspon als 
beneficis que es van assolir a la 1a 
cursa benèfica Els 10 de les Franqueses 
celebrada el 18 de novembre de 2012. 

Els diners es destinaran al Servei 
d'Oncologia Mèdica per realitzar 
estudis d'investigació per a la curació 
del càncer de ronyó.

Sortida del grup d’Activitat Física 
per a la Gent Gran a Manresa

El divendres 15 de març de 2013 el 
grup d’Activitat Física per a la Gent 
Gran va realitzar una sortida al municipi 
de Manresa. Aquesta activitat 
s'emmarca dins del programa de 
passejades “A cent cap als cent”, de la 
Diputació de Barcelona.

El punt de trobada del grup va ser 
l’habitual en aquestes ocasions, el 
Complex Esportiu Municipal de les 

Franqueses, per agafar l’autocar i 
dirigir-se cap a Manresa. Un cop allà 
van rebre els representants de la resta 

de municipis que també participaven 
en l’activitat: Corbera del Llobregat, El 
Prat del Llobregat i Manresa, 350 
participants en total.

La caminada va iniciar-se a les 9.30 h 
al Complex El Congost i van anar fins a 
la Torre de Santa Caterina, per 
continuar la marxa fins a l’Ermita de la 
Guia i, per últim, el darrer tram fins al 
Parc del Cardener. Va ser un recorre-
gut d'11 km. Per finalitzar l’activitat, es 
va realitzar un dinar de germanor amb 
tots els grups.

Finalitza el torneig de Pàdel 
Blackcrown Les Franqueses

El 4 de març de 2013 va començar el 
Torneig de Pàdel Blackcrown organitzat 
per +9 Pàdel i Blackcrown amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. En aquesta competició hi 
van participar 80 parelles repartides en 
les diferents categories: masculí B i C, 
femení B i C i mixta B i C.

El torneig havia de finalitzar el 10 de 
març però a causa de la pluja va 
acabar el dissabte 16 de març. Aquest 
últim dia es van jugar les finals de cada 
categoria i es va fer l’entrega de 
premis, que va comptar amb la 
presència de l’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, i del regidor 
d’Esports, José Ramírez. Tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l’organització i també van 
entrar en el sorteig de diferents regals.

Set equips de les Franqueses 
participen a la Trobada de Mini-
handbol

El 17 de març de 2013 va tenir lloc la 
trobada de minihandbol a Granollers. 

Els equips de les Franqueses que van 
participar-hi van ser un total de set: 1 
prebenjamí, 2 benjamins masculins i 1 
femení, 2 alevins masculins i 1 femení.

El torneig consistia a jugar una fase 
prèvia i a continuació els equips 
classificats jugaven la fase final. El 
prebenjamí i el benjamí masculí van 
passar a la fase final. Van perdre 
davant els que finalment van acabar 
guanyant el torneig, l'Handbol Bordils i 
el BM la Roca 1.

Amb tot, s’ha de destacar la bona 
representació i participació per part de 
tots els jugadors a la trobada i 
felicitar-los per la gran feina feta.

Dos equips del PME a la Trobada 
d’Escoles de Bàsquet

El 17 de març de 2013 es va realitzar la 
tradicional Trobada d'escoles de 
bàsquet que organitza l'Escola Pia de 
Granollers. Dos equips de l'Escola de 
Bàsquet del Patronat Municipal 
d'Esports van participar d'aquesta 
divertida i entretinguda trobada matinal 
que va combinar bàsquet i diversió.

En aquesta edició la trobada es va 
realitzar al Pavelló Congost de 
Granollers i per a molts jugadors/es va 
ser el seu primer partit amb reglament. 
Per part franquesina, van participar-hi 
els equips entrenats per Josep Lozano i 
l'equip dirigit per Sarai Budia i Carla 
Alacambra, tot i que també van anar-hi 
jugadors del grup de l’Escola que 
entrena Guillem Estrada.

El format de trobada d'aquest any 
combinava partits de bàsquet i 
concursos individuals, amb altres 
activitats esportives. Un cop acabats 
els partits i activitats, tots els partici-
pants van ser obsequiats amb un regal 
commemoratiu.

Exitosa participació als 
Tornejos de Setmana Santa 2013 
dels equips de bàsquet del PME

Les vacances de Setmana Santa no 
van aturar el bàsquet. Així, els equips 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
categories mini masculí i cadet femení 
van participar en el X Torneig de 
Cambrils i el I Torneig Mercat del Ram 

de Vic, respectivament.

El mini masculí, entrenat per la Carla 
Alacambra i la Sarai Budia, va estar 
cinc dies a terres tarragonines en un 
torneig de primer nivell on es van 
combinar activitats basquetbolístiques i 
experiències de convivència que molts 
d’ells no oblidaran. Esportivament, van 
assolir la millor classificació en els 
darrers anys de participació: el cinquè 
lloc. El dissabte 23 de març de 2013 
van començar el torneig contra l’equip 
local de Cambrils perdent per un ajustat 
64-58 en un partit d’allò més trepidant. 
L’endemà es van imposar al BC Sant 
Quirze per 67-54 en un molt bon partit 
dels jugadors entrenats per la Carla. 
Molt encert en el llançament i un forta 
defensa tota la pista van ser les claus 
de la victòria. A la tarda, l’esforç del 
matí els va passar factura i van perdre 
per 65-38 contra el Toulouse francès. 
La derrota contra el Toulouse va 
condemnar l’equip a haver de lluitar pel 
cinquè lloc. En aquesta fase es va 
imposar al Bàsquet Altafulla per 70-17 i 
a la darrera jornada es va imposar per 
un contundent 52-33 a l’Escola El 
Salvador de Saragossa. 

El miler de jugadors que van participar 
en aquest torneig (44 equips de 4 
categories diferents) van passar el 25 
de març a les instal·lacions de Port 
Aventura.

Pel que fa al torneig cadet femení, 
l’equip entrenat pel Toni Olivares i 
l’Albert Pericas va fer un paper molt 
digne al I Torneig Mercat del Ram de 
Vic-Femení Osona. La competició, de 
tres dies, es va iniciar el 25 de març i 
les franquesines també van debutar 
amb victòria ajustada i treballada 
contra el CB Torelló (46-50). En el 
següent partit, contra les amfitriones, el 
Femení Osona, van caure en un mal 

partit per 32-49. I en el darrer partit 
d’aquesta primera fase, l’equip 
franquesí va caure derrotat contra 
l’equip italià del Fanfulla. La superioritat 
física de les italianes les va portar a 

perdre per un contundent 34-60. 
Aquesta derrota les portava a lluitar 
per la cinquena posició i en aquesta 
lluita, primer es van imposar de forma 
còmoda al Femení Osona B per 57-35 i 
en el darrer partit de la competició van 
caure derrotades per l’Askatuak de 
Sant Sebastià per un clar 37-60.

Aida González i Judith Berruezo, 
medalla de bronze al 
Campionat europeu de Twirling 

Les franquesines Aida González i Judith 
Berruezo, components del Club Twirling 

La Torreta van obtenir medalla de 
bronze al campionat d'Europa celebrat 
a Amsterdam els dies 28, 29 i 30 de 
març de 2013. A la competició hi van 
prendre part clubs procedents de 
Bèlgica, Noruega, Croàcia, Itàlia i 
França, a més d’Holanda, el país 
amfitrió.

L'infantil masculí d'handbol de les 
Franqueses guanya el Torneig de 
Calella

Després de fer un campionat molt 
complet, l’infantil masculí d’handbol del 
PME Les Franqueses va guanyar el 
prestigiós Torneig de Calella de 2013, 
que va tenir lloc durant el període de 
Setmana Santa. L’equip franquesí va 
superar a la semifinal un equip alemany 
a priori més fort físicament i amb més 
llançament. La final, contra l'Epic 
Casino de Matadepera, va acabar en 
empat. Per determinar el guanyador es 
va realitzar una pròrroga on qualsevol 
petit error donaria la victòria a un o 
altre equip. El punt d’inflexió el va 
posar l'equip franquesí, que es va 
acabar emportant una final molt 
treballada i demostrant els mèrits que 
els van portar a aconseguir del títol de 
campions.
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El conseller Felip Puig repeteix a 
les trobades de petanca de les 
Franqueses

La XVI Trobada de Petanca, organitza-
da pel Club Petanca Corró d’Amunt i el 
Patronat Municipal d’Esports, es va 
celebrar el dissabte 6 d’abril de 2013 a 
la zona esportiva de Corró d’Amunt. 
Diverses entitats del municipi, el CP 
Bellavista, el CP Corró d’Amunt, el CP 
Llerona i el CP Casal d’Avis de Corró 
d’Avall i el de Bellavista, s’havien citat 
per gaudir d’una matinal amistosa. 

El conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, va participar a la Trobada. 
L’afició del conseller per la petanca és 
coneguda i en diverses ocasions ha 
practicat aquest esport amb les entitats 
del municipi. El conseller Felip Puig i 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, van competir entre ells i 
l’alcalde va resultar-ne el guanyador 
–era la primera vegada que superava 
el conseller. En un ambient distès el 
conseller va assegurar que si hagués 
sabut que l’alcalde estaria tan content 
de guanyar-lo li hauria donat peixet en 
trobades passades. Felip Puig va agrair 
la rebuda del poble de Corró d’Amunt i 
va destacar el gran ambient per part de 
tots els jugadors al llarg de la jornada.

Les partides van començar a les nou 
del matí i es van allargar fins a la una. 
A mig matí, pels volts de les deu, es va 
fer una parada per gaudir d’un 
esmorzar de forquilla i ganivet. Un cop 
acabat l’àpat es va entregar un record 
als representants de les entitats de 
petanca de les Franqueses i tots els 
assistents van rebre un metre per, tal i 
com va dir l’alcalde, “establir una única 
mesura quan juguem”. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
regalar al conseller un exemplar del 
llibre que commemora el 30è aniversa-
ri del Patronat, “30 anys al teu costat”, i 
un clauer. Tant el regidor José Ramírez 
com el director-gerent del Patronat 
Municipal d’Esports, Josep Campaña, 
també van jugar a petanca. La regidora 
de Sanitat i Gent Gran i Agricultura, 
Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria 
Pruna, també va fer acte de presència 

a la trobada.

270 ciclistes participen al XVIII 
Trofeu BTT Corró d’Amunt

El Club Ciclista Corró d’Amunt va 
organitzar el XVIII Trofeu BTT Corró 
d’Amunt el diumenge 7 d’abril de 2013. 
La cursa era vàlida per a l’Open 
Barcelona i la Kid’s Cup, i va reunir més 
de 270 ciclistes. El recorregut tenia una 

distància de 7 km exigents i alhora 
divertits per als participants. L’itinerari 
de la Kid’s Cup tenia una distància de 
350 m. El president del CC Corró 
d’Amunt, Josep Mauri, va dir que el 
circuit és dels més valorats pels 
ciclistes gràcies a la combinació de 
zones molt tècniques. 

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, van valorar el 
paisatge de Corró d’Amunt com a ideal 
per a la pràctica de la BTT. Els boscos 
frondosos amb pistes forestals ràpides 
són de les preferides pels amants 
d’aquest esport. 

La Trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix un centenar de nens i 
nenes

Un centenar de nens i nenes va 
prendre part a la tradicional Trobada 
d'escoles de bàsquet de les Franqueses 
2013 que es va celebrar el cap de 
setmana del 13 i el 14 d’abril al pavelló 
poliesportiu municipal.

Un total de 110 participants d'onze 
equips van prendre part a la jornada 
que va organitzar el Patronat Municipal 
d'Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses.

L'activitat, d'allò més divertida i 
didàctica, suposava el primer “partit” 
de la seves carreres basquetbolístiques 
per a molts. Es van jugar partits, tot 
separant tres categories (2005, 2006 i 
2007). Els clubs participants van ser: el 

PME Les Franqueses, el CB Lliçà 
d'Amunt, el CB Vila de Montornès, el 
CB Santa Perpètua i l'Escola Pia de 
Granollers. Els partits es van disputar 
amb les normes del reglament del 
minibàsquet, on no hi ha puntuació, per 
fomentar el principi bàsic d'aquest 
reglament, jugar. Entre partit i partit, 
l'organització de la trobada, els 
entrenadors de bàsquet del PME Les 
Franqueses, van preparar activitats 
paral·leles en què, de forma individual, 
els jugadors i jugadores van poder 
millorar conceptes de bot i tir de 
manera divertida. Un cop acabats els 
partits es va fer l'entrega de medalles 
per a tots els participants i es va 
realitzar un esmorzar de germanor.

9 franquesins participen al XXXV 
Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate

El XXXV Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate es va disputar 
el cap de setmana del 20 i 21 d’abril de 
2013 a Leganés (Madrid) amb uns 500 
participants. Els karatekes tenien fins a 
13 anys i eren de les categories kata, 
kumite y prekumite. Nou components 
del gimnàs Nokachi de les Franqueses 
formaven part de la selecció catalana: 
Xavi Sevillano, Ainoa Astorga, Jordi 

Valdivia, Aaron Raya, Juan Sánchez, 
Izan Sevillano, Rafa Migueles, Roger 
Burriel i Wiam Koubiss. Al campionat 
van destacar les medalles de bronze de 
Roger Burriel i Juan Sánchez en kumite 
masculí i la proclamació com a campió 
d’Espanya de Jordi Valvidia en 
categoria de prekumite masculí. 

Més de 1.100 participants a l’XI 
Caminada Popular de les 
Franqueses

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès, que va tenir lloc el 21 
d’abril de 2013 al matí, va superar els 

1.100 participants, un nou rècord 
d’inscripcions. El Patronat Municipal 
d’Esports, organitzador de l’esdeveni-
ment, havia previst per a aquesta 
onzena edició poder arribar fins a un 
màxim de 1.200, xifra que se situa ja al 
límit de la capacitat logística per fer que 
una caminada d’aquests tipus sigui 
satisfactòria per a tothom.

Com és tradicional, la sortida i arribada 
es va fer des de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

A partir de les 8 del matí els partici-
pants van fer un recorregut per 
diversos punts del municipi, que els va 
portar a esmorzar a la zona esportiva 
municipal de Corró d’Amunt. Una 
vegada van finalitzar la caminada, tots 
els participants van rebre un obsequi 
commemoratiu, que en aquesta ocasió 
era una capelina amb el logotip del 30è 
aniversari del Patronat Municipal 
d’Esports, un entrepà de botifarra i 
també van participar al sorteig de 
diversos obsequis. 

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès va tornar a comptar amb 
la col·laboració del Club Bàsquet Les 
Franqueses i l’AE Handbol Les 
Franqueses.

Els alumnes de l'Escola de Tennis 
de les Franqueses gaudeixen del 
Trofeu Comte de Godó

El 23 d'abril de 2013 l’Escola de Tennis 

Jordi Plana va fer la tradicional sortida 
al Trofeu Comte de Godó. És el tercer 
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del 
Club de Tennis Cardedeu i els alumnes 
de l'Escola de Tennis de les Franqueses 
del Patronat Municipal d’Esports. Uns 
40 alumnes van gaudir de l’ambient del 
Godó veient diferents partits de 
jugadors com Tommy Robredo, 

Nicolay Davydenko, Tomas Berdych, 
entre d’altres, i també van poder 
demanar autògrafs i fer-se fotos amb 
Rafa Nadal.
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Tercera posició del cadet femení 
d'handbol al sector de Campionat 
d'Espanya a Castro Urdiales

El 10, 11 i 12 de maig de 2013 es va 
disputar la fase sector del Campionat 
d'Espanya d’handbol a Castro Urdiales 
on el cadet femeni d'handbol de les 
Franqueses va participar. 

Al primer partit davant les locals de 
Castro Urdiales van aconseguir una 
gran victòria en guanyar per un ajustat 
22 a 23 gols. L’endemà, dissabte, van 
jugar davant el BM Zuazo, primeres del 
País Basc. L’enfrontament també va 
ser molt igualat fins al tram final, on les 
jugadores basques van marxar en el 
marcador per 8 gols de diferència. 

El diumenge encara hi havia opcions de 
classificació per al Campionat d’Espan-
ya si es guanyava el Villaverde de 

Madrid i acompanyaven els resultats 
dels altres equips. El partit de Villaver-
de va ser molt intens i, tot i començar 
amb un parcial negatiu, les jugadores 
franquesines van tornar al partit 
escurçant la diferència. A partir de la 
segona meitat el Villaverde va marxar 
en el marcador amb un joc molt 
elèctric. 

La participació en aquest sector s’ha de 
considerar positiva, amb bons resultats 
malgrat que només es va aconseguir 
una victòria. Les dues derrotes van ser 
davant de dos equips molt competitius. 
Cal felicitar les jugadores i el cos tècnic 
per la fita aconseguida, uns grans 
resultats que mostren l'esforç i 
constància d'aquest grup.

Es lliuren els premis del concurs 
de fotografia de l’XI Caminada 
Popular

El 14 de maig de 2013 va tenir lloc 
l’acte de lliurament dels premis del 
concurs de fotografia de l’XI Caminada 
Popular de les Franqueses que es va 
celebrar el mes d’abril organitzada pel 
Patronat Municipal d’Esports. 

L’acte de lliurament es va fer a la 
primera planta del Complex Esportiu 
Municipal de les Franqueses, on hi 
havia instal·lada una exposició amb una 
mostra de les fotografies presentades 
enguany al concurs i va anar a càrrec 
de l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

Els guanyadors del concurs de 
fotografia van ser els següents. Primer 
premi, José Antonio Pérez, de Montor-
nès, que va presentar la fotografia “Un 
día espléndido”. El 2n premi va 
correspondre a Ismael Cañas, de les 
Franqueses del Vallès, amb la fotogra-
fia “Reflexant la caminada”. El 3r premi 
va ser per a Imma Puerto Sánchez, de 
Ripollet, per la instantània “Camí de 
roselles”.

L’infantil femení d’handbol, segon 
a la Fase Sector disputada a Elx

L’equip infantil femení d’handbol de les 
Franqueses, que va disputar el 18 i 19 
de maig de 2013 a Elx la Fase Sector 
per accedir al Campionat d’Espanya es 
va quedar a les portes, amb una 
meritòria segona posició. 

A la competició van jugar-hi l’Elx, el 
BM Roquetas i el BM Cartagena, a més 
del conjunt franquesí. Les jugadores 
franquesines van aconseguir dues 
victòries, davant l’Elx, 20-22, i contra el 
BM Cartagena, 16-33. El partit que 
decidia, doncs, el campió de la Fase 
Sector, va ser el que enfrontava les 

franquesines contra el BM Roquetas. El 
rival es va mostrar molt superior i es va 
endur la victòria per 29-16, aconseguint 

així la classificació per al Campionat 
d’Espanya. L’experiència va ser molt 
positiva per a les jugadores, segur que 
no l’oblidaran. Cal felicitar-les i seguir 
endavant, ja que encara tenen molt 
camí per recórrer.

Quim Magán guanya la cursa El 
Trencacoll

La 1a Cursa de Muntanya El Trencacoll 
es va disputar el diumenge 19 de maig 
de 2013 amb 400 corredors, el nombre 
màxim de participants que s’havia fixat 
el Club Ciclista Corró d’Amunt. 

Per primera vegada, el Club Ciclista va 
deixar la bicicleta per un dia i es va 
calçar les vambes per córrer. Per a la 
prova va recuperar el Trencacoll, un 
antic camí que havia quedat en desús i 
inutilitzable. La cursa oferia dos 
recorreguts: un de llarg de 21 km i un 
altre de curt de 10 km. Tant un 
recorregut com l’altre presentaven uns 

terrenys variats, ràpids i tècnics, i de 
diversos nivells que divertien i feien 
suar de valent els participants. 

El campió absolut de la cursa va ser 
Quim Magán (El Món) amb un temps 
d’1 h 28 min 44 s. 

La satisfacció dels corredors va animar 
els organitzadors a muntar una segona 
cursa l’any vinent. Els participants, a 

més de l’excel·lent organització, van 
destacar els paratges naturals del poble 
de Corró d’Amunt que afegien un plus 
d’atracció a la cursa. 
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Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras 
practiquen vela

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras van 
gaudir d'una jornada de vela el 
dimecres 5 de juny de 2013. Dins del 
Programa Escolar de Promoció 
Esportiva (PEPE), entre el Patronat 
Municipal d'Esports i les escoles es va 
organitzar la sortida de bateig de vela 
al Port Olímpic juntament amb el 
Centre Municipal de Vela de Barcelona.
 
El bon temps i vent de la jornada van 
afavorir la pràctica esportiva. Els nens i 
nenes van participar-hi amb molta 
il·lusió i van poder gaudir d’un esport 
diferent. 

600 esportistes a la XXIX Diada 
de l’Esport

La XXIX Diada de l’Esport, organitzada 
pel Patronat Municipal d’Esports, va 
tenir lloc el dissabte 8 de juny de 2013. 
La jornada va aplegar més de 600 
esportistes amb els seus acompan-
yants animant des de les grades.

A partir de les 9 h es van jugar al 
pavelló i a la pista poliesportiva els 
partits de la secció de bàsquet i 
handbol del Patronat Municipal 
d’Esports. També va haver-hi la 
trobada del grup de bàdminton, 
patinatge, aeròbic, gent gran, psicomo-
tricitat i prebenjamí.  

Tots els participants de la XXIX Diada 
de l’Esport van tenir un petit obsequi: 
un pilota de platja. A més de rebre un 
esmorzar o berenar segons la franja 
horària en què juguessin o competissin. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
donar les gràcies a tots els jugadors, 
esportistes, entrenadors, col·labora-
dors, delegats, amics i familiars per 
acompanyar dia a dia tots els petits 

esportistes del Patronat i fer que 
l’esport a les Franqueses no pari de 
créixer.

D’altra banda, el diumenge 9 de juny 
va haver-hi jornada de portes obertes a 

la zona d’aigües del Complex Esportiu 
Municipal. Una cinquantena de 
participants van poder gaudir d’una 
estona a la piscina de les Franqueses, 
ja que hi havia lliure accés.

Més de 400 competidors prenen 
part al IV Trofeu d’equips Karate 
Nokachi de les Franqueses

El 8 de juny de 2013 es va celebrar el 
IV trofeu equips Karate Nokachi on es 
van inscriure 12 clubs d’arreu de 
Catalunya. El trofeu va comptar amb la 
participació de més de 400 competi-
dors. 

Les categories van ser des dels més 
petits de 5 anys fins als sèniors, tots 
ells en modalitat de kumite (combat) i 
per equips. Agustín Núñez i Montse 
Marín, responsables d’aquest esdeve-

niment, es van mostrar molt orgullosos 
i agraïts per la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports, Sidorme, 
Sports Granollers, Esclat i Fck, així com 
amb pares i amics que van fer possible 
la IV festa del karate Nokachi.

Alfonso Guillen i Ana Belén 
García, primers classificats de la 
27a Cursa de Bellavista

Alfonso Guillen i Ana Belén García van 
ser el guanyadors de la 27a edició de la 

Cursa de Bellavista celebrada el 9 de 
juny de 2013. La prova, organitzada pel 
Grup Fondistes de Bellavista, amb el 
suport del Patronat Municipal 
d’Esports, va reunir enguany més de 
700 corredors. La forta pluja del 
dissabte, que va obligar a tornar a 
marcar el circuit, i el fet que la Cursa de 
Pineda, que tradicionalment es feia el 
primer diumenge de mes i enguany ha 
estat el segon, va minvar la presència 
de participants a Bellavista en relació a 
l’any passat.

Es dóna la circumstància que en la 
present edició de la prova el guanyador 
masculí, Alfonso Guillen, i el tercer 
classificat Jordi Martos, són de 
Bellavista. El segon lloc va ser per a 
Gerard Molist. La guanyadora en 
categoria femenina, Ana Belén García, 
resideix a Granollers, però també havia 
estat veïna de Bellavista. El segon lloc 
en categoria femenina va ser per a la 
franquesina de Bellavista i component 
del club A 4 El km, Camen Martín, i el 
tercer per a Mari Martínez.

A banda de la bona organització i un 
traçat exigent i atractiu, cal destacar 
una vegada més la gran quantitat 
d’obsequis que l’organització va lliurar 
als participants. Hi havia una samarreta 
tècnica i pantaló, una bossa de 
productes d’alimentació, així com 
esmorzar i fins i tot aperitiu per a qui li 
venia de gust. També es van sortejar 
120 lots de diversos productes entre els 
participants. 

El lliurament de premis de la 27a Cursa 
de Bellavista va anar a càrrec de 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esport, José 
Ramírez, i el president del Club 
Fondistes de Bellavista, Ramón 
Berruezo.

Maverick i Isaac Viñales visiten el 
Centre Tècnic del Vallès

El pilot de Moto3, Maverick Viñales, i el 
seu cosí i també pilot de la mateixa 
categoria, Isaac Viñales, van visitar el 
Centre Tècnic del Vallès el 12 de juny 
de 2013.

 L’alcalde Francesc Colomé i el director 
del Centre, Joan Montcanut, van rebre 
els pilots, que van visitar les instal·la-

cions i, a continuació, van oferir una 
xerrada als alumnes, que els van poder 

fer preguntes i demanar autògrafs. 

115 alumnes gaudeixen de la 
Jornada de Primària 
organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports

El divendres 14 de juny de 2013 a partir 
de les 9 del matí es va realitzar a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall la Jornada de Primària, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports, que va reunir 115 alumnes. 

Tots els participants eren nens i nenes 
de sisè de les escoles de les Franque-
ses del Vallès, concretament del 
Guerau de Liost, Bellavista Joan Camps 
i Joan Sanpera i Torras. Les escoles 
Colors i Camins no hi van assistir 
perquè encara no tenen alumnes de 
sisè.

Un total de 115 escolars van participar 
en la jornada, que estava dividida en 

diferents esports, futbol, handbol, 
bàsquet i bàdminton, que es realitzaven 
entre el camp de futbol, el pavelló i la 
pista poliesportiva.

Els alumnes estaven dividits en 
diferents equips que portaven una 
samarreta (obsequi del Patronat 
Municipal d’Esports) especial per a 
l’ocasió i d’un color diferent per 
diferenciar-se entre equips.

A mig matí el Patronat Municipal 
d’Esports va obsequiar tots els 

participants amb un bon esmorzar per 
agafar forces de cara a la segona part 
de la jornada.

Abans de finalitzar l’activitat i com a 
cloenda es va fer la tradicional foto de 
grup amb la presència de l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramirez, que 
van tenir l’ocasió de saludar i conversar 
amb els nens i nenes de com havia 
anat la jornada.

Gran acollida de la I Edició del 
Torneig de Futbol Base del CF 
Bellavista Milán

El cap de setmana del 15 i 16 de juny 
de 2013 es va celebrar a la zona 
esportiva municipal de Bellavista la I 
edició del Torneig de Futbol Base del 
CF Bellavista Milán amb una molt bona 
climatologia i molta afluència de públic 
als dos camps. 

El torneig va complir els objectius 
marcats, que eren principalment que 

els participants s'ho passessin bé i 
donar una bona imatge del CF 
Bellavista Milán a nivell organitzatiu, 
esportiu i social.

Resultats de les finals: 
-Categoria escola: 
EF Vallès 4 - CF Parets 2
-Categoria prebenjamí: 
CF Parets 6 - UE Sant Fost 2
-Categoria benjamí: 
FC Argentona 3 - UEC Mataró 6
-Categoria aleví: CF Bellavista Milán  - 
CE Lliçà d'Amunt 2

Exitosa cloenda de temporada del 
Club de Bàsquet Les Franqueses

El diumenge 16 de juny de 2013 el Club 
de Bàsquet Les Franqueses va reunir 
uns cent vuitanta participants en el 
tradicional dinar-cloenda de final de 
temporada. En una jornada d'allò més 

divertida, els petits i els pares van 
realitzar partits i competicions al 
pavelló i un cop acabades les diferents 
activitats els assistents van poder 
gaudir del primer bany de l'any a la 
piscina municipal. Aquest any, com a 
l'anterior edició, una botifarrada amb 
mongetes van servir per acomiadar 

una temporada llarga que ha tingut 
com a premi més especial l'ascens del 
primer equip femení a la Segona 
Divisió Catalana.

Després de la botifarrada la junta 
directiva del club va aprofitar per fer un 
sorteig d'articles de l’entitat. A l'acte hi 
van ser presents el regidor d'Esports, 
José Ramírez, i la regidora de Cultura, 
Rosa M. Isidro.

Sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran a Perata- 
llada, l’Estartit i les Illes Medes

El dijous 20 de juny de 2013 va tenir 
lloc la sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran que organitza 
el Patronat Municipal d’Esports. En 
aquesta ocasió van visitar Peratallada, 
l’Estartit i les Illes Medes.

La jornada va iniciar-se ben d’hora, poc 
abans de les 8 del matí, amb el grup de 
56 persones convocades a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Cal destacar la presència de la regidora 
de Cultura, Rosa Maria Isidro, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

Al voltant de les 10.30 h es va arribar a 
Peratallada, un petit poble que pertany 
al municipi de Forallac, al Baix 
Empordà, i que ha estat declarat 
conjunt històric en formar part d’un 
dels nuclis històrics de l’arquitectura 
medieval més importants de Catalunya. 
Es va fer una visita guiada durant la 
qual es va ensenyar als assistents els 
edificis més representatius: l’església, 

l’antiga casa consistorial i les antigues 
muralles de la ciutat.

Finalitzada la visita a les 13.30 h, el 
grup es va desplaçar a l’Estartit, i més 
concretament al Restaurant la Sal, on 
es va poder degustar un menú molt 
complet amb un arròs de la zona.

Per finalitzar la sortida es va realitzar 
un creuer amb un sorprenent trimarà, 
amb visió submarina -únic a Catalun-
ya-, que es distingeix pel confort del 
seu equipament i l’estabilitat en la 
navegació, sent un exemple de 
seguretat gràcies a tres quilles 
compartimentades, així com per la 
seva cabina submergida, dotada de 
grans finestrals per oferir una visió 
excepcional de la riquesa del fons marí 
de les Illes Medes.

L’AE Pompeu Fabra clou la 
temporada

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d'Amunt la tradicional cloenda de 
l’AE Pompeu Fabra. Com cada any es 
va realitzar el torneig de Mixball, que 
consisteix en una lligueta a punts 
combinant partits de bàsquet i de futbol 
7. Cada partit guanyat sumava 3 punts.

S’hi van inscriure 6 equips, encara que 
finalment només van prendre-hi part 5. 
L' equip guanyador va ser l’AE 
Pompeu Fabra, empatat amb Cullell's 
Team. 

El dia del torneig hi van assistir entre 
participants i acompanyants unes 70 
persones. L’entitat espera tornar a 
repetir aquesta activitat l´any vinent.

Molt seguiment de la 1a edició del 
Memorial Juan Blázquez organit-
zat pel CF Bellavista Milán

El cap de setmana del 22 i 23 de juny 
de 2013 es va celebrar la primera 
edició del Memorial Juan Blázquez, 
organitzada pel Club Futbol Bellavista 
Milán. Aquest torneig va retre home-
natge a la trajectòria de Juan Blázquez, 
reconegut entrenador i home de futbol 
que va morir el passat mes de març a 
l’edat de 64 anys. Entre altres equips 
havia dirigit tres dels participants al 
torneig, la UE Canovelles, l’EC 

Granollers i el CF Bellavista Milán. 
L’altra conjunt participant va ser el CF 
Les Franqueses.

El desenvolupament del torneig va tenir 
molt de seguiment, sobretot el 
dissabte, amb gran afluència de públic i 
mitjans de comunicació. Va ser un 
emotiu reconeixement a una persona 
molt coneguda a nivell futbolístic 
comarcal i també en altres àmbits 
socials i empresarials.

Els resultats dels partits van ser els 
següents:
-Semifinals: CF Les Franqueses 3 - EC 
Granollers 6; CF Bellavista Milán 3 - UE 
Canovelles 1
-Final: CF Bellavista Milán 2 - EC 
Granollers 2 (l’EC Granollers va ser el 
guanyador en vèncer a la tanda de 
penals per 2 gols a 3).

Alta participació d’esportistes i 
familiars a la cloenda de la 
temporada de tennis i pàdel

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la zona esportiva municipal de 
Corró d’Avall la cloenda de la tempora-
da de tennis i pàdel. L’activitat va 
reunir molts participants, que van 
poder gaudir d’una gran matinal 
practicant el seu esport.

En tennis, de les 8.30 a les 10 h van 
prendre-hi part 20 adults. De les 10 a 
les 11 h van fer-ho 22 nens i nenes 
nascuts els anys 2004, 2005 o 2006. De 
les 11 a les 12 h hi van prendre part 20 
nens i nenes dels anys 2001, 2002 o 
2003, i de les 12 a les 13 h, 10 nens i 
nenes del 1996 fins al 2000.

En total, doncs, per la cloenda del 
tennis van passar 72 alumnes i els seus 

corresponents pares i mares o 
familiars, més de 150 persones en 
total, que van poder gaudir de campio-

nats per parelles de pares/mares i fills. 
La matinal també va comptar amb la 
presència del regidor d'Esports, José 
Ramírez.

Pel que fa al pàdel hi van participar uns 
70 alumnes, els quals es van dividir en 
dos quadres per fer un minitorneig 
entre ells (campionat masculí i femení).

A partir de les 13 h tothom que va 
assistir a la jornada va poder gaudir 
d’un refrigeri a la pista poliesportiva 
coberta, on posteriorment va haver-hi 
una entrega d’obsequis i un sorteig de 
diferent material.

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses guanya la Granollers 
Cup de la seva categoria

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses es va classificar com a 
primer de grup a la fase regular de la 
Granollers Cup, després de guanyar 
tots els seus partits. El diumenge 30 de 
juny de 2013, però, era el torn de la 
veritat ja que es jugaven les fases finals 
de la competició.

Així doncs, a vuitens de final van 
guanyar amb comoditat el Helset if, per 
21 gols a 10. A quarts de final van 
guanyar el Charlottelund-1 per 17 a 14, 
en un partit que ja havien sentenciat a 
la mitja part. A semifinals es van 

enfrontar a l’equip Vestby Hk, format 
per unes jugadores noruegues molt 
fortes fisicament, però a qui van poder 
guanyar per 14 a 9. Aquest resultat els 
va donar el pas a la final del torneig, 
que van haver de jugar contra el 
conegut equip de l’Handbol Puig d'en 
Valls d'Eivissa al Palau d'Esports de 
Granollers. Les noies franquesines van 
jugar una molt bona final, que van 
guanyar per 16 gols a 9. 

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, va poder celebrar amb les 

jugadores aquesta victòria tan impor-
tant.

El Pavelló Poliesportiu Municipal i la 
pista coberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall van acollir, 
entre dijous i diumenge, 128 partits de 
la Granollers Cup 2013. Organitzada pel 
BM Granollers amb la col·laboració de 
l’AEH Les Franqueses, aquesta 
competició té com a objectiu promocio-
nar l'handbol i valors com l'esportivitat, 
el respecte i el joc net entre els més 
joves.
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Recepció de l’Ajuntament als tres 
equips d’handbol més destacats 
de les Franqueses

Els equips d’handbol del municipi 
continuen sumant èxits esportius. És 
per això que l’Ajuntament els va 
organitzar, com va sent habitual els 
darrers anys, una recepció per 
reconèixer públicament el seu esforç. 

A l’acte, que es va fer el 2 de juliol de 
2013 a la tarda a la sala de plens de 
l’Ajuntament, es va homenatjar els 
integrants del sènior masculí de l’AEH 
Les Franqueses i les integrants dels 
equips cadet i infantil femenins del 
Patronat Municipal d’Esports.
 
L’acte, al qual van assistir l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, i el 
president de l’AEH Les Franqueses, 
Rafael Rosario, a més dels integrants 
dels equips i pares i mares dels 

jugadors, va consistir en el lliurament 
de plaques commemoratives per part 
de l’alcalde als capitans i entrenadors 
de cada equip, el lliurament d’un 
obsequi per part del Patronat a cada 
membre dels equips, la seva signatura 

en el llibre d’honor, i la foto de grup. 
Enguany, a banda de la típica foto dels 
homenatjats a les escales de l’edifici de 
l’ajuntament també se’n van fer una a 
la plaça mirant cap amunt, ja que el 
fotògraf estava situat al balcó. Acte 
seguit es va fer un piscolabis per a tots 
els assistents.

Pel que fa a les gestes esportives 
d’aquests equips, cal recordar que el 
sènior masculí de l’AEH Les Franque-
ses va aconseguir l’ascens a la Segona 
Divisió Catalana en quedar 2n de la 
primera fase del grup B de la 3a Divisió 
Catalana Preferent. Per la seva banda, 
l’equip cadet femení del PME va 
quedar 4t al Campionat de Catalunya, 
3r al sector del Campionat d’Espanya 
que es va fer a Castro Urdiales i 
campió de la Granollers Cup de la seva 
categoria. L’infantil femení del PME va 
quedar 1r de la fase regular de la Lliga 
Catalana, subcampió de Catalunya i 2n 
al sector del Campionat d’Espanya 
celebrat a Elx.

Recepció de l’Ajuntament als 
equips sèniors femenins del CE 
Llerona i del CB Les 
Franqueses

El 3 de juliol de 2013 a la tarda, 
l’Ajuntament va fer una recepció als 
equips sèniors femenins del Club 
Esportiu Llerona i del Club Bàsquet Les 
Franqueses per reconèixer públicament 

la bona temporada que van fer i que va 
acabar amb l’ascens de categoria de 
tots dos equips. L’amateur femení del 
CE Llerona va pujar a la lliga Preferent i 
el sènior femení del CB Les Franqueses 
ho va fer a la 2a Divisió Catalana.
 
L’homenatge va tenir lloc a la sala de 
plens de l’Ajuntament i com el dia 
anterior, dia en què es va fer la 
recepció a tres equips d’handbol del 
municipi, el procediment va ser el 
mateix: atorgament de plaques als 

representants de cada equip, entrega 
d’un petit obsequi i signatura en el 
Llibre d’Honor d’Esports per part de 
cada integrant dels equips, foto de grup 
i piscolabis final al darrere de l’edifici 
consistorial.
 
A banda de jugadores i entrenadors 
dels clubs, a l’acte també hi van assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el president del CE Llerona, 
Jaume Viñas, i el del CB Les Franque-
ses, Esteve Moliner.

La Societat de Caçadors participa 
a la Festa Major de Bellavista

La Societat de Caçadors de Bellavista 
va participar enguany a la Festa Major 
de Bellavista. En concret, va organitzar 
un campionat de tir el dia 6 de juliol de 
2013. L’entitat franquesina va muntar 
un recorregut de caça al Camp de Tir 
de les Franqueses, situat al camp de Ca 
l’Aymerich de Corró d’Amunt. L’activi-
tat va començar a les 9 del matí i va 
comptar amb una bona participació.

Destacada participació del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses al 
LXIV Campionat de 
Catalunya Absolut i XVI Para-Ar-
chery

El LXIV Campionat de Catalunya 
Absolut i XVI Para-Archery es a 
celebrar el 7 de juliol de 2013 a l'estadi 
de Can Jofresa de Terrassa. Hi van 
participar 115 esportistes representants 
de diferents clubs de Catalunya i va 
destacar la presència del president de 
la Federació Catalana de Tir amb Arc, 
Francesc Altarriba, i el subdirector 
general d'Activitats Esportives i 
Infraestructures del Consell Català de 
l'Esport, Oriol Marcé.

Tots els participants van enfrontar-se a 
un doble repte: mesurar-se amb altres 
arquers i aguantar una forta calor. El 
Club de Tir amb Arc Les Franqueses va 
participar en el Campionat amb 12 
arquers i va obtenir resultats notables 
en les diferents categories i modalitats 
en què van participar.
 
En la modalitat d'arc recorbat categoria 
esquirol va destacar el primer lloc 
d'Izan Garcia amb 301 punts i el tercer 

lloc de Guerau Camí amb 183 punts en 
la distància de 12 metres.
 
En la modalitat d’arc recorbat categoria 
benjamí Ruben Ruiz va obtenir una 
meritòria tercera plaça amb 315 punts 
en una atapeïda competició on entre el 
segon i quart classificat només hi va 
haver 2 punts de diferència, i a més, el 
guanyador va batre rècord del 
campionat. Joan Arnal va obtenir la 
quarta plaça amb 314 punts.

Claudia Gómez va obtenir el primer lloc 
en la modalitat d'arc recorbat categoria 
aleví femení amb 554 punts tirant a 
dues distàncies, una primera tanda a 

30 metres i una segona a 18 metres. 
En aquesta mateixa modalitat en 
masculí Alfred Rodriguez va aconseguir 
la quarta plaça amb 492 punts i també 
va destacar la bona classificació 
d'Arnau Altarriba incorporat recent-
ment al Club.

Una altra nova incorporació al Club, 
Sonia Arredondo, va obtenir una 
meritòria cinquena plaça en arc 
recorbat novell tirant a 50 i a 30 
metres.
 
Alicia Viladomiu va ser primera en la 
seva categoria, arc nu sènior femení, 
amb 256 punts a gran distància de la 
segona classificada, tirant a 30 i 18 
metres. En aquesta mateixa modalitat 
en masculí, els arquers Ramon, Àngel i 
Jordi van enfontrar-se als millors de 
Catalunya obtenint uns resultats que 
amb seguretat milloraran en futurs 
esdeveniments.

S’inaugura el primer parc indoor 
d’Europa dedicat als esports 
extrems

El 4 de juliol 2013 es va obrir al públic el 
Green Indoor Park, el primer parc d’oci 
d’Europa que combina esports extrems 
amb activitats recreatives. Aquest 

equipament pioner ocupa 25.000 m2 
de superficie en unes antigues naus 
situades al camí de Can Carreró de les 
Franqueses. L’espai el van inaugurar 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el secretari general de 
l’Esport, Ivan Tibau, i el director general 
del Green Indoor Park, Hugo Arnaiz.
Al parc s’hi poden trobar des 
d’instal·lacions amb rampes per 

practicar esports extrems com l’skate, 
els patins o les bicicletes BMX, un 
circuit de karts elèctrics, màquines de 
jocs que simulen les curses de Fórmula 
1, escalèxtric, jocs infantils amb 
inflables, un rocòdrom, circuit de trial, 
etc. La inversió que s’ha fet per 
condicionar les naus és d’1,5 milions 
d’euros i ha permès crear una vintena 
de llocs de treball fixos. L’horari 
d’obertura és de dimecres a divendres 
de 16 a 22 h i els dissabtes i els 
diumenges de 10 a 20 h, i les tarifes 
van des dels 2 euros de l’entrada de 
visitant fins al 16 euros per a un dia 
complet.

A banda de la passejada per totes les 
instal·lacions, els representants polítics 
van voler provar els karts elèctrics i van 
fer unes quantes voltes al circuit. Al 
final de l’acte inaugural, tant l’alcalde 
de les Franqueses com el secretari 
general de l’Esport van firmar a sobre 
d’un dels grans grafits que hi ha per 
totes les parets de l’espai, la majoria 
dels quals són obra del conegut grafiter 
barceloní Berok.

A banda de l’alcalde, també van ser 
presents a la inauguració per part de 
l’equip de govern de l’Ajuntament de 
les Franqueses el regidor d’Esports, 
José Ramírez, la regidora de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut, Rosa M. 
Isidro, el regidor d’Urbanisme, Esteve 
Ribalta, la regidora de Polítiques 
Socials, Gisela Santos, i la d’Obres i 
Serveis, Vanessa García.

Finalitzen amb èxit les 
activitats d'estiu del Patronat 
Municipal d'Esports

El 26 de juliol de 2013 van finalitzar les 
activitats esportives d'estiu que 
organitza el Patronat Municipal 
d'Esports. En aquesta edició, el Juliol 
Esportiu va comptar amb un total de 
357 participants d’edats compreses 
entre els 5 i els 16 anys. Com cada any 
els nens i les nenes van poder utilitzar 
pràcticament tots els espais esportius 
de què disposa la zona esportiva de 
Corró d'Avall: el camp de futbol, el 
camp de futbol 7, pistes de tennis, el 
pavelló, la pista poliesportiva i les 
piscines cobertes i descobertes del 
Complex Esportiu Municipal de les 
Franqueses. En tots aquests espais es 
van poder realitzar activitats esportives 
com ara futbol, bàsquet, handbol, 
tennis, voleibol, bàdminton, etc.

També es van portar a terme altres 
activitats fora de la zona esportiva com 
ara la cursa d'orientació al parc de 
Milpins i la bicicletada que es va 
realitzar en un circuit pel poble amb 
sortida i arribada a la zona esportiva 
municipal. Aquestes activitats es van 
realitzar dins de l'horari del Juliol 
Esportiu, de 9 a 13 h. 

A part de les activitats diàries, cada 
grup va poder realitzar també activitats 
puntuals que duraven matí i tarda fora 
de les Franqueses:
-Sant Quintí de Mediona: circuit de 
tirolines
-Navarcles: caiac, escalada, canoa
-Collbató: “trekking” per la muntanya i 
escalada
-Parc Vallparadís: cursa d'orientació i 
escalada al rocòdrom
-Saldes: taller d'orientació i circuit de 
tirolines i ponts de mico

També s'ha de destacar la sortida que 
es va fer als Campionats del Món de 
Natació que es van portar a terme a la 
ciutat de Barcelona.

Per altra banda, el 26 de juliol també va 
acabar l'Escola de tennis i pàdel d'estiu. 
Aproximadament un centenar de 
participants van gaudir d'aquests 
esports durant el mes de juliol. Pel que 
fa al tennis hi havia grups segons edats 
on els participants van poder fer un 

intensiu cada dia de dilluns a divendres 
en la seva hora programada. En el cas 
del pàdel es van fer grups on cadascun 
d'ells va fer un petit intensiu d’1, 2 o 3 
dies a la setmana.

Per últim, dir que el 26 de juliol també 
van finalitzar els campus de futbol 
organtizats pel CE Llerona i el CF Les 
Franqueses, que es van portar a terme 
a la zona esportiva de Llerona i de 
Corró d'Amunt. Els clubs van acabar 
molt satifets de la participació obtingu-
da.

AGOST 2013

L’equip Missirah de Parets 
guanya el III Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

La final de la tercera edició del Torneig 
Solidari de Futbol de les Franqueses, 
que es va jugar el 17 d’agost de 2013 a 
la tarda al Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Avall, va ser molt disputada. El 
partit, que enfrontava l’equip Missirah 

de Parets del Vallès amb el Banjae de 
Canovelles, va decantar-se a favor dels 
primers, que van acabar guanyant, 
després d’una pròrroga, pel resultat de 
3 gols a 2.

El matx, que va aixecar molta expecta-
ció i va omplir les grades de gom a 
gom, va ser molt emocionant, a causa 
de la igualtat i el bon joc dels dos 
equips. Si bé es van avançar els 
canovellins, els paretans van poder 
empatar el partit, i fins i tot posar-se 
per davant amb un 2 a 1. El Banjae, 
però, no va deixar d’atacar la porteria 
contrària fins que va aconseguir 
l’empat a 2 gols a pocs minuts del final 
del temps reglamentari. Tot apuntava 
que s’hauria de jugar mitja hora més de 
temps extra. I així va ser. A la pròrroga, 

però, només va poder marcar un dels 
dos equips, el Missirah, que va acabar 
enduent-se el torneig.

A l’acte d’entrega de premis van ser-hi 
presents l’alcaldessa accidental de les 
Franqueses, Rosa Maria Pruna, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. A la 
cerimònia es van donar trofeus al millor 
porter i al millor golejador del torneig, 
que van guanyar dos integrants de 
l’equip de Mataró, i als dos equips que 
van disputar la final.

Aquest és el tercer any que se celebra 
aquest torneig que organitza l’Associa-
ció Esportiva d’Immigrants del Vallès 
Oriental, amb seu a Bellavista, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Enguany 
hi han participat deu equips provinents 
de Vic, Mataró, Sabadell, Montornès, 
Parets, Granollers i Canovelles. La 
competició va començar el 22 de juny, 
cosa que va permetre poder disputar 
més partits que l’any passat, tots al 
Camp de Futbol Municipal de Corró 
d’Avall.

El CF Olímpic La Garriga guanya 
el 33è Trofeu Electrocamps de 
futbol

El 31 d’agost de 2013 a la tarda es va 
disputar la 33a edició del Trofeu 
Electrocamps de futbol a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. El 

guanyador del torneig va ser el CF 
Olímpic La Garriga. En segon lloc va 
quedar el CF Les Franqueses i en 
tercer el CF Vilanova del Vallès.

El torneig triangular, que constava de 
tres partits de 45 minuts de durada 
cadascun, va començar a les sis de la 
tarda, amb el partit entre els 
garriguencs i els vilanovins. Aquest 
matx va acabar amb empat a 0 gols i 
es va haver de resoldre a la tanda de 

penals, en què els garriguencs van 
acabar marcant quatre penes 
màximes, mentre que els vilanovins 
només en van transformar tres.

En el següent partit es van enfrontar 
l’equip local i organitzador del torneig, 
el CF Les Franqueses, i el perdedor del 
primer partit, el CF Vilanova del Vallès. 
Els franquesins es van mostrar 
superiors i van acabar guanyant per 1 
gol a 0. El darrer matx va enfrontar el 
conjunt local i l’equip garriguenc. 
Després d’una gran igualtat en el joc 
desenvolupat per ambdós conjunts, 
una rematada dins de l’àrea a les 
acaballes del partit va donar la victòria 
a l’Olímpic La Garriga, que es va 
acabar enduent el torneig. 
A l’entrega de les copes hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, i Marcel Camps i David 
Camps, en representació de l’empresa 
franquesina patrocinadora del torneig, 
Electrocamps.

SETEMBRE 2013

El CE Llerona guanya el III Torneig 
de Futbol Trofeu Ajuntament de 
les Franqueses

El Club Esportiu Llerona es va adjudicar 
el 4 de setembre de 2013 la tercera 
edició del Torneig de Futbol Trofeu 
Ajuntament de les Franqueses en 
derrotar el Club Futbol Les Franqueses 
pel resultat de 2 gols a 0. Al partit pel 
tercer i quart lloc, el CF Bellavista Milan 
va vèncer la US Corró d’Amunt per 3 
gols 1.

El III Torneig de Futbol Trofeu Ajunta-
ment de les Franqueses, organitzat pel 
Patronat Municipal d’Esports amb la 
col·laboració dels clubs participants, els 
més representatius del municipi, es va 
disputar els dies 3 i 4 de setembre.

A les 10 de la nit va començar, al Camp 
de Futbol Municipal de Corró d’Avall, la 
gran final del torneig entre el CE 
Llerona i el CF Les Franqueses, una 
reedició de la final de l’any passat, en 
què va guanyar el CF Les Franqueses 
per 3 gols a 2. El CE Llerona, doncs, 
tenia ganes de revenja i de seguida va 

fer notar que volia endur-se la copa. Al 
minut 9, després d’una jugada indivi-
dual per la banda dreta, Adrià Bona-
chela va driblar el seu defensor al límit 
de l’àrea i va engaltar un potent xut a 
l’escaire que va acabar al fons de la 
xarxa. El CE Llerona va continuar 
dominant la primera part.

A la represa, però, el CF Les Franque-
ses va sortir amb moltes ganes. Amb 

tot, va ser el jugador lleroní Àlex 
Español qui va estar a punt de marcar 
el segon gol per al seu equip enviant la 
pilota al pal al minut 11 de la segona 
part. Vuit minuts després, va ser el CF 
Les Franqueses el que va enviar una 
pilota al pal de la porteria defensada 
pel Llerona, en una jugada en què es 
va reclamar falta al porter. Quan 
semblava que el marcador ja no es 
mouria, Àlex Español va sentenciar la 
final amb el segon gol per al seu equip 
a tres minuts de l’acabament del matx.

A l’entrega dels premis per a tots els 
equips (vals en material esportiu per 
valor de 800 euros per al primer 
classificat, 600 per al segon, 400 per al 
tercer i 200 per al quart), hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, els presidents dels clubs 
i els capitans dels quatre conjunts. Acte 
seguit es va fer la foto de l’equip 
guanyador, que en les tres edicions del 
torneig sempre ha estat un equip 
diferent. En la primera va ser el CF 
Bellavista Milan i en la segona el CF 
Les Franqueses.

Quatre joves arquers del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses 
participen a la 10a edició del 
Trofeu Futurs Campions

El 8 de setembre de 2013 es va 
celebrar la 10a edició del Trofeu de 
Futurs Campions, amb la participació 
de quatre joves arquers del Club de Tir 

jugat, en camp de futbol 7, uns 120 
partits en total. Els resultats de les 
finals, la totalitat de les quals es van 
disputar diumenge a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, van ser els 
següents:
-Prebenjamí: Fundació Marcet, 4 – EC 
Granollers, 0
-Benjamí: Vila-real CF, 1 – Damm, 0
-Aleví: FC Barcelona, 1 – UD Cornellà, 0

En l’edició d’enguany de la competició, 
que ha tornat a organitzar amb èxit 
l’empresa Eventually Sport&Events 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d'Esports de les Franqueses, 

aquest municipi ha estat protagonista 
destacat, ja que ha estat seu de dues 
de les tres categories en la fase prèvia 
del torneig: l’aleví s’ha disputat a les 
instal·lacions municipals de Corró 
d’Avall i la prebenjamí a les de Corró 
d’Amunt.

Primers partits amistosos de la 
temporada de l'Escola de Bàsquet 
del PME

El 13 de desembre de 2013 van tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses els primers partits 

amistosos d’aquesta temporada de 
l’Escola de Bàsquet del Patronat 
Municipal d’Esports. En una hora es 
van disputar molts minipartits que van 
fer gaudir els més menuts de la secció 
de bàsquet. Els equips entrenats per 
Javi Liria i Josep Lozano es van 
enfrontar als de l’Escola del CB 
L'Ametlla. De mica en mica, aquets 
petits van aprenent la normativa del 

bàsquet i el que és més important, 
aprenen tot divertint-se.

Exhibició dels grups d’aeròbic 
escolar del PME

El 14 i 15 de desembre de 2013, el 
Patronat Municipal d’Esports va 
organitzar una exhibició de ball al 
pavelló poliesportiu municipal de Corró 
d'Avall. 

Les 21 nenes dels grups d’aeròbic que 
organitza el PME a les escoles Guerau 
de Liost, Joan Sanpera i Camins van 
mostrar al públic assistent les coreo-
grafies treballades durant aquest 
primer trimestre. Els nervis previs no 
van impedir que les nenes s’ho 
passessin d’allò més bé.

L’aleví femení d’handbol de les 
Franqueses participa a l’Hamboli-
cat d’Igualada

El 15 de desembre de 2013 l’aleví 
femení d’handbol de les Franqueses va 
disputar el torneig Hambolicat amb 
motiu de la Marató de TV3 a Igualada. 

El torneig va durar tot el matí i les 
franquesines van disputar tres partits. 
Els dos primers partits els van jugar 
contra el Tarragona i el Tàrrega A, amb 
reglament aleví expert de la federació. 
Per als qui no coneguin aquesta 
modalitat, es juga a camp sencer i es 
saca de centre després dels gols (una 
introducció a la zona). El tercer partit el 
van jugar amb reglament de minihand-
bol i a camp petit contra el Tàrrega B. 
L’equip franquesí estava format per 
només 6 nenes. Tot i amb això es va 
competir i treballar molt, guanyant el 
primer i el tercer partit i perdent contra 
el Tàrrega A de 2 gols de diferència. 

A més a més dels partits, els partici-
pants del torneig també podien gaudir 
d’una zona lúdica amb inflables, pintura 
de cara i diverses activitats, d’una 
xocolatada gratuïta, i pagant un petit 
import, fins i tot podies fer un passeig 
en globus.

En definitiva, les nenes s’ho van passar 
molt bé i van competir amb moltes 
ganes, tot col·laborant amb la Marató 
de TV3, que aquest any lluitava contra 
les malalties neurodegeneratives.

Presentació dels equips del CF 
Bellavista Milan

El 15 de desembre de 2013 es va fer la 
presentació de tots els equips del Club 
Futbol Bellavista Milan a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
En total van desfilar per la gespa 130 
jugadors i jugadores, esportistes que 
formen part d’un dels dotze equips del 
club de Bellavista. A la presentació hi 
va assistir l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
membres de la renovada junta directiva 
de l’entitat que encapçala Paco Flores.

Consell General del Patronat 
Municipal d’Esports

El 17 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sessió del Consell General 
del Patronat Municipal d’Esports a la 
sala polivalent del Complex Esportiu 
Municipal, acte que va estar presidit pel 
regidor d’Esports, José Ramírez, i que 
va reunir el conjunt de les entitats 
esportives locals i altres entitats, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel Patronat Municipal 
d’Esports durant l’any 2013 i la previsió 
per al 2014.

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millora en les instal·la-
cions esportives, de l’escola esportiva 
municipal, del manteniment de les 
instal·lacions, de les dades de participa-
ció del Patronat i del Complex Esportiu 
Municipal i de la convocatòria de 
subvencions per a activitats esportives 
per a l’any 2014. 

Cal destacar també l’assistència de 
Josep Randos, Rosa M. Isidro i Àngel 
Profitós, regidors de l’Ajuntament i 
membres del Consell d’Administració 
del Patronat Municipal d’Esports. Al 
finalitzar la sessió, el Patronat Munici-
pal d’Esports va oferir un refrigeri a tots 
els assistents per tal d’acomiadar l’any 
esportiu 2013 i felicitar a tothom les 
festes de Nadal.

Esmorzar de Nadal del Grup 
d’Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME

El 19 de desembre de 2013 va tenir lloc 

amb Arc Les Franqueses. La competi-
ció es va fer al camp municipal de tir 
amb arc del Fossat del Castell de 
Montjuïc de Barcelona. 

És un trofeu amb el qual s’inicia la 
temporada i en el qual només partici-
pen les categories dels més joves, és a 
dir, esquirol, benjamí, aleví, infantil, 
cadet i júnior (femení i masculí). Hi va 
haver una assistència rècord de més 
de cinquanta inscrits quatre dels quals 
eren representants del club franquesí, 
que van obtenir bons resultats. Així, 
Izan i Joan van quedar tercers en les 
seves categories (esquirol i benjamí). 
Claudia va quedar primera en aleví 
femení, i Alfred, quart en aleví masculí.

La jornada va ser una festa de l’arc per 
als nens i els familiars. Hi va haver molt 
bon ambient entre tots els nens i 
nenes, reflectint que el tir amb arc és 
més que un esport.

VI Torneig d’handbol Joan 
Sanpera de Festa Major

El 14 de setembre de 2013 va tenir lloc 
el VI Torneig d’handbol Joan Sanpera al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, amb motiu de la Festa 

Major de Corró d’Avall. Des de la 
categoria prebenjamí fins a la infantil, 
els equips van jugar un partit davant el 
BM Granollers de la seva corresponent 
categoria.

Un total de 14 equips van prendre part 
en aquest torneig amb un total de 160 
participants. Els equips van ser 1 
prebenjamí masculí, 2 benjamins 
masculins, 1 aleví femení, 2 alevins 
masculins i 1 infantil masculí. 

Els premis van ser per al 1r i 2n 
classsificat, per al millor jugador del 
partit, el millor jugador local i el màxim 
golejador de l’enfrontament. El regidor 

d’Esports, José Ramírez, va estar 
present a l’entrega de premis.

El Patronat Municipal d’Esports, 
col·laborador d’aquesta activitat que va 
organitzar l’AEH Les Franqueses, va 
obsequiar tots els participants amb un 
esmorzar.

55 corredors participen a la II 
Clàssica Ciclista de les 
Franqueses

El 14 de setembre de 2013 a la tarda es 
va disputar la II Clàssica Ciclista de les 
Franqueses, una cursa organitzada per 
la Unió Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, dins del programa d’actes de 
la Festa Major de Corró d’Avall. La 
distància a recórrer van ser 100 km en 
un circuit de 10 km que discorria per 
carreteres i carrers de Corró d’Avall, 
Llerona i Marata. Un recorregut amb 
pujades curtes i fortes que va fer-se 
molt dur per als 55 ciclistes que van 
prendre la sortida. Els participants 
pertanyien a una d’aquestes tres 
categories: elit, sub23 i master 30.

Cal destacar la presència d’un equip 
francès, el Martigues, que tenia dins les 
seves files el darrer guanyador del tour 
de Bulgària. El guanyador absolut va 
ser el corredor francès Cedric Eusta-
che, amb un temps total de 2 hores i 41 
minuts. Eustache va anar a una 
velocitat mitjana de 42,480 km per 
hora. D’altra banda, el corredor local 
Santi Segú va ser el guanyador a la 
categoria Master 30.

80 jugadors al 3 x 3 de bàsquet de 
la Festa Major de Corró d’Avall

El 14 de setembre de 2013 al matí, 
amb motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall, es va celebrar a la pista 
poliesportiva coberta de la zona 
esportiva municipal un 3 x 3 de bàsquet 
amb els jugadors i jugadores dels 
diferents equips del Patronat Municipal 
d’Esports.

Més de 80 basquetbolistes, de 
categories compreses entre premini i 
cadet, van gaudir de l’esport de la 
cistella competint entre ells separats 
per categories, i en equips de 3 o 4 
jugadors. Després de quatre hores de 

bàsquet, els equips vencedors en les 
diferents categories van ser: en 

categoria premini, Lakers; en mini, 
Toros; en infantil, Guays; i en cadet 
Equip 2.

Tots els participants van rebre esmor-
zar i medalles commemoratives, així 
com obsequis per als equips guanya-
dors.

Trenta participants al 
III Campionat de tie-breaks amb 
motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall

El 14 de setembre de 2013, amb motiu 
de la Festa Major de Corró d'Avall, el 
Patronat Municipal d'Esports va 
organtizar el III Campionat de 
tie-breaks a les pistes de tennis 
municipals de Corró d'Avall. Hi van 
participar una trentena de tennistes, 
entre adults i infants.

Es van fer campionats de tie-breaks a 
15 punts (adults) i pel que fa als més 
joves alguns van fer també tie-breaks a 
15 punts i una lligueta de tots contra 
tots. Cada participant va disputar un 
mínim de 2 partits de tennis. 

El Patronat Municipal d'Esports va 
obsequiar tots els participants amb una 
medalla i esmorzar.

La Festa de la bicicleta urbana 
d’enguany compta amb 200 
participants

El 15 de setembre de 2013 al matí va 
tenir lloc la Festa de la bicicleta urbana 
que tradicionalment organtiza el 
Patronat Municipal d’Esports dins dels 
actes programats de la Festa Major de 
Corró d’Avall. Més de 200 participants 
van poder gaudir d’un circuit urbà 
d’uns 12 km de distància, que va 
passar per Corró d’Avall, Bellavista i 

en el Complex Esportiu Municipal el 
tradicional esmorzar de Nadal de la 
gent gran. Tots els participants (uns 60) 
del Grup d'Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME van poder gaudir de 
l'esmorzar amb la presència de 

l'alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Durant l'acte es va fer un brindis, on es 
va desitjar unes bones festes i un feliç 
2014. Abans d'acabar l'acte tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l'alcalde i del regidor que de 
ben segur serà de bon ús per fer 
activitat física.

Uns 60 alumnes van participar a 
la trobada de Nadal de l’Escola de 
Tennis del PME

El 21 de desembre de 2013 a la tarda, 
l'Escola Municipal de Tennis de les 
Franqueses va realitzar la seva 
tradicional Trobada de Nadal. Hi van 
participar uns 60 alumnes des dels 
nens més petits de l'escola de tennis 
(infants de 5 anys), fins als nois de 
15-16 anys.

La trobada de Nadal va consistir a 
jugar una sèrie de campionats tennís-
tics on els alumnes jugaven un mínim 
de 2 partits. L'objectiu de la Trobada és 
que tots els nens passessin una 
divertida tarda jugant a tennis.

Els resultats dels diferents campionats 
realitzats segons les edats van ser:

-Campionat d'alumnes (anys 
2007-2008): finalista de consolació, 
Miquel Ortega; guanyador de consola-
ció, Marc Argemí; finalista de la fase 
final, Gerard Guiu; guanyador de la fase 
final, Neus Cebrian.
-Campionat d'alumnes (anys 
2005-2006): finalista de consolació, 
Noa Pardillo; guanyador de consolació, 

Gerard Navarro; finalista de la fase 
final, Esteve Ortega; guanyador de la 
fase final, David Müller.
-Campionat d'alumnes (anys 
2002-2003-2004): finalista de consola-
ció, Marc Pérez; guanyador de 
consolació, Daniel Noé; finalista de la 
fase final, Nil Morales; guanyador de la 
fase final, Màxim Chornyy.
-Campionat d'alumnes (anys del 1996 
al 2001): finalista de consolació, Èric 
Cejudo; guanyador de consolació, 
Rafael Barrio; finalista de la fase final, 
David Barrio; guanyador de la fase 
final, Arnau Caralt.

Tots els finalistes i guanyadors van 
rebre com a premi una medalla i tots 
els participants a la trobada de Nadal 
van ser obsequiats amb un suc de 
fruites i una felicitació de Nadal de part 
de l'Escola de Tennis Jordi Plana i del 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès.

Santi Segú i Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista Les 
Franqueses, subcampions de 
Catalunya de Ciclocròs

El 22 de desembre de 2013 es va 
disputar a Manresa el Campionat de 
Catalunya de Ciclocròs, amb la 
participació de corredors de la Unió 
Ciclista Les Franqueses. 

Santi Segú va quedar subcampió de 
Catalunya en la categoria master 30, 
Antoni Serra també va ser subcampió 
de Catalunya en mastrer 60 i Marc 
Ortega va ser 4t en master 40. La 
prova es va disputar en un circuit molt 
tècnic, magnífic per a la pràctica del 
ciclocròs.

El VI Torneig d'Handbol Memorial 
Joan Bufí compta amb la partici-
pació de 26 equips

El 28 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sisena edició del Torneig 
d'Handbol Memorial Joan Bufí al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, organitzat pel club AEH 
Les Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports. 

El format del torneig consistia en què 
cada equip local de les Franqueses, des 
de la categoria escola fins al juvenil 

femení (13 en total), jugués un partit 
davant un equip rival. Els clubs 
convidats van ser la Llagosta, la 
Garriga, Polinyà, Sant Esteve de 
Palautordera, BM Granollers, Montme-
ló i Canovelles.

Un cop finalitzat el partit corresponent 
es van determinar els trofeus al primer 
classificat, segon classificat, millor 
jugador, màxim golejador, regularitat i 
millor jugador local de cada partit i 
categoria. Els més petits, d'infantil fins 
a l'escola, van tenir, a més, una copa 
individual per la seva participació al 
torneig. 

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

Tres corredors de la Unió Ciclista 
Les Franqueses- Bicicletes Segú 
fan podi a la classificació final de 
la Copa Catalana de Ciclocròs

Tres ciclistes franquesins van pujar el 
29 de desembre de 2013 al podi de la 
classificació final de la Copa Catalana 
de Ciclocròs, després dels bons 
resultats obtinguts a la darrera cursa de 
la temporada, que es va disputar a Vic. 
Així doncs, Toni Serra es va proclamar 
campió en la categoria Master 60, i 
Santi Segú i Marc Ortega van quedar 
subcampions a la categoria Master 30 i 
Master 40, respectivament. 

Tots tres són membres de la Unió 
Ciclista Les Franqueses-Bicicletes 
Segú. En la cursa disputada a Vic, els 

resultats d’aquests tres ciclistes 
franquesins van ser els següents: Toni 
Serra va quedar en 2n lloc, i Santi Segú 
i Marc Ortega van quedar en 4a 
posició. Per la seva banda, Pere 
Amadó també va fer una gran cursa i 
va acabar 3r en Master 30.

Llerona. La sortida i l’arribada va ser la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall i tots els participants van rebre 
a l’arribada un obsequi de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu de la Setmana 
de la mobilitat sostenible i segura (una 
matrícula per a la bicicleta i un clauer) i 
ampolles d’aigua que va oferir el PME 
a tots els ciclistes.

Un cententar de participants al III 
Campionat de pàdel de Festa 
Major

El 13, 14 i 15 de setembre de 2013 es 
va disputar el tradicional Campionat de 
pàdel de festa major. Aquest tercera 
edició va començar el divendres a la 
tarda i va durar fins al diumenge al 
migdia, que es van disputar les finals de 
cada categoria: masculina, femenina i 

mixta. Al torneig hi van participar un 
centenar de persones, les quals van 
gaudir del pàdel durant tot el cap de 
setmana. Els campions i subcampions 
de la fase final van rebre per part del 
regidor d’Esports, José Ramírez, una 
copa com a reconeixement de la fita 
aconseguida, i els campions i subcam-
pions de consolació una medalla.

Classificació del Torneig:
-Categoria masculina: fase final: 
guanyadors del torneig, Manel Parra i 
José Martínez; subcampions, Marc 
Navarro i Alfons Ferreira. Consolació: 
guanyadors, Manel Valero i Pedro 
González; subcampions, Francesc 
Guardiola i Joan Pol Minguet  
-Categoria femenina: fase final: 
guanyadores del torneig, Gina Jorba i 
Lídia Ganduxé; subcampiones, M. Pau 
Nualart i Marta Maraña. Consolació: 
guanyadores, Mònica Diez i Anna 
Caparrós; subcampiones, Pilar Torras i 
Judit Bartolí
-Categoria mixta: fase final: guanyadors 
del torneig, M. Pau Nualart i Guillem 
Pujol; subcampions: Gina Jorba i Joan 
Pol Minguet. Consolació: guanyadors, 

Irene Vila i Joan Barceló; subcampions, 
Mònica Fernández i Jordi Galan

Èxit de la Tirada de Festa Major

Com cada any, incorporada dins de la 
Festa Major de Corró d'Avall, el 15 de 
setembre de 2013 el Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses va celebrar una 

tirada social que va consistir, d'una 
banda, en una exhibició dels arquers 
del club i, de l’altra, en una jornada de 
portes obertes a les persones que van 
voler provar aquest esport. 

Hi va haver presència de veïns de les 
Franqueses durant tota la jornada, 
especialment d’infants, alguns dels 
quals van demostrar excel·lents 
condicions per a la pràctica del tir amb 
arc. L'acte va finalitzar amb un aperitiu 
per als arquers i assistents.

Santi Segú guanya el 
Campionat de Contrarellotge de la 
Unió Ciclista 
Les Franqueses

El 22 de setembre de 2013 la Unió 
Ciclista Les Franqueses va organitzar el 
seu Campionat de Contrarellotge, 
aquest any amb la novetat que es van 
fer les dues cronos en un mateix dia: la 
de Corró i la cronoescalada de 
Montmany. Un total de 36 corredors 
van participar-hi. 

El guanyador de la crono de Corró va 
ser Miquel Novellas, amb un temps de 
13 minuts i 14 segons, i el guanyador 
de la crono de Montmany va ser Santi 
Segú, amb un temps de 9 minuts i 34 
segons. La suma dels temps va fer que 
el guanyador final fos Santi Segú. En 
les diferents categories, els guanyadors 
van ser els següents: Femina, Laura 
Cunillera; Elit, Oriol Aguilera; Master 
30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; 
Master 50, Chris Goere.

El Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació professional de 
jugadors

Des del mes d’octubre de 2013 i fins al 
mes de juny de 2014, el camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació per a jugadors de futbol 
impulsat per entrenadors majoritària-
ment provinents del RCD Espanyol. 
Molts d’ells són vallesans, com el 
franquesí Carles Martínez, entrenador 
de l’infantil de l’Espanyol, el roquerol 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del club barceloní, Xavi 
Díaz, responsable de Mitjans Audiovi-
suals i Anàlisi del Joc del Futbol Base 
de l’Espanyol, i Oriol Olivé, de l’RCDE 
Stage. Completen l’equip tècnic Joan 
Argemí, del FC Cardedeu, i Ferran 
Bramona, del RCDE Stage. Hi ha 
apuntats uns 30 jugadors, que entrenen 
els dilluns i dimarts de 17.30 a 19.30 h.

Segons l’empresa que han creat 
aquests tècnics per poder fer aquesta 
activitat, Alwaysoccer Barcelona, “els 
objectius i continguts de les sessions 
d’entrenament estan orientats a la 
millora tècnica i tàctica del jugador, per 
aconseguir que aquest resolgui amb 
èxit les diferents situacions exigides pel 
joc”. Així, els principals atractius 
d’aquesta oferta són els entrenaments 
en grups reduïts, la metodologia 
adequada a cada edat, l’aprofundiment 
de la tècnica individual i col·lectiva, la 
millora dels conceptes tàctics, els 
consells dietètics i mèdics, i l’assesso-
rament al jugador en tot allò que 
envolta el món del futbol. 

El passat 23 de setembre, dins de les 
jornades de portes obertes que va 
oferir l’empresa, els joves assistents 
van rebre la visita de l’entrenador de 
porters i exporter de l’Espanyol Tommy 
N’Kono, responsable del centre de 
tecnificació per a porters que tindrà lloc 
els mateixos dies i hores al camp de 
futbol de Corró d’Amunt.

El lligam d’aquest centre de tecnificació 
amb el club blanc-i-blau és molt estret. 
Un dels incentius que ofereix és que, si 
la direcció d’Alwaysoccer ho creu 
convenient basant-se en la qualitat de 
cada jugador, els alumnes podran fer 

les proves per entrar al RCD Espanyol 
gestionades des del centre.
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La franquesina Anna Riera queda 
segona a la Marató de Collserola

Anna Riera i Pla, veïna de Corró d’Avall 
de 47 anys, va quedar en segona 

posició de la general femenina a la XIX 
edició de la Marató de Collserola, que 
es va disputar el 6 d’octubre de 2013. 
Es tracta d’una de les clàssiques de les 
curses de muntanya. El Patronat 
Municipal d’Esports felicita per aquesta 
gesta l’atleta del Club Atletisme 
Canovelles i l’anima perquè continuï 
aconseguint èxits.

Jornada d’hípica per a 18 alumnes 
de la Fundació Apadis

El 17 d’octubre de 2013, 18 alumes del 
curs de formació laboral Plusmotiva de 
la Fundació Apadis van poder gaudir 
d’una jornada d’equitació adaptada 
dirigida pels professionals del Centre 
Hípic Mas Batlló, del municipi de Malla.

Els nois i noies van poder comprovar 
que l’equitació adaptada afavoreix la 
millora de l’equilibri i la mobilitat, la 
comunicació, la millora del to muscular, 
la deambulació i la coordinació, el 
control dels reflexos, la relaxació que 
aporta i la millora de l’autoestima. Com 
que l’activitat s’aconsegueix fer molt 
ràpidament, el reforç positiu per a la 
persona és immediat.

Gràcies a la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Diputació de 
Barcelona, aquests nois i noies van 

gaudir d’un dia rodó, que va culminar 
amb un dinar dins de les mateixes 
intal·lacions.

L’equip franquesí format per Santi 
Segú i Marc Ortega guanya les 3 
hores de resistència de BTT de 
Corró d’Amunt

El 20 d’octubre de 2013 es va disputar 
la setena edició de les 3 hores de 
resistència de BTT de Corró d’Amunt, 
enguany darrera prova puntuable de la 
I Challenge Resistència BTT del Vallès. 
Hi va haver més participació que mai 
amb 52 equips i 110 corredors en total. 
El guanyador de la prova va ser l’equip 
format pels franquesins de la UCLF 
Santi Segú i Marc Ortega, mentre que 
en el global de la classificació d’aquesta 
primera Challenge va quedar en primer 
lloc l’equip del celoní Tomàs Misser.

Enguany, l’organització, el Club Ciclista 
Corró d’Amunt, va fer un canvi en la 
sortida i la meta del recorregut. Fins 
ara havia estat a la finca de la Nissan i 
aquesta vegada s’ha fet al centre de 
Corró d’Amunt, concretament a la 

carretera, a la zona esportiva, entre el 
camí del restaurant Tastaolletes i el 
restaurant Les Quatre Llunes. Un canvi 
que ha agradat molt els participants i 
que ha fet més atractiva la cursa per a 
la gent del poble.

El premi al club que va aportar més 
participants a la cursa va ser per al 
T-Bikes de Lliçà d’Amunt. Cal recordar 
que també es va disputar la cursa d’1 
hora de resistència infantil, amb la 
participació de 21 corredors, dos dels 
quals de Corró d’Amunt.

Una de les anècdotes de les 3 hores de 
resistència BTT de Corró d’Amunt 
d’enguany va ser la presència d’un 
equip de TV3, atret per la tecnologia 
dels xips controladors que portaven els 

participants, una novetat en aquest 
tipus de curses.

Els clubs de bàsquet i d’handbol 
de les Franqueses van rebre el 
premi Trofeu 
Campions del Mundo 
Deportivo

El 25 d’octubre de 2013 el diari esportiu 
Mundo Deportivo i El Corte Inglés van 
organitzar una nova edició –la trente-
na– del Trofeu Campions, en què 
s’homenatja els clubs catalans per les 
gestes esportives que van aconseguir 
la passada temporada. Enguany hi van 
anar 215 equips de 26 disciplines que o 
bé van quedar campions de les seves 
lligues o bé van pujar de categoria. El 
nostre municipi també va ser-hi 
present, de la mà del Club Bàsquet Les 
Franqueses i de l’AE Handbol Les 
Franqueses.

En concret, es va premiar el CB per 
haver assolit l’ascens a 2a Catalana de 
l’equip sènior femení i l’AEH per 
l’ascens a 2a Catalana del seu sènior 
masculí. Van ser presents a l’acte en 
representació d’aquests clubs Esteve 
Moliner, president del CB Les Franque-
ses, i Mireia Gassull i Carme Ortega, de 
l’AEH Les Franqueses, que van 
assistir-hi en substitució del seu 
president, Rafael Rosario, que no hi va 
poder anar per motius laborals. A més, 
també van assistir a la gala l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

El lliurament de premis va tenir lloc a 
l’Hotel Juan Carlos I de Barcelona i va 
comptar amb l’assistència de 500 
persones.

Gran matinal de ciclocròs 
diumenge al parc de Milpins

El 27 d’octubre de 2013 al matí es va 
disputar al parc de Milpins de Corró 
d’Avall la primera prova de la Copa 
Catalana de Ciclocròs d’aquesta 
temporada, amb la participació de 127 
ciclistes. L’organització d’aquesta 
activitat va anar a càrrec de la Unió 
Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports.

Es van disputar tres curses, una per a 

les categories d’aleví, infantil i cadet, 
una altra per a les categories júnior, 
fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la 
darrera per a master 30, elit i sub 23. El 
guanyador de la cursa en elit va ser el 
celoní Tomàs Misser. Pel que fa al 

palmarès franquesí, cal destacar el 
segon lloc de Santi Segú a la categoria 
master 30, el segon lloc de Marc 
Ortega a la master 40, i el primer lloc 
d’Antoni Serra a la master 60.

El Patronat Municipal d’Esports 
renova els convenis de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses i amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Club Bàsquet Les Franqueses i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses van renovar durant el mes 
d’octubre de 2013 els convenis de 
col·laboració que van signar l’any 
passat amb el Patronat Municipal 
d'Esports. Aquest és el tercer any que 
es formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
Patronat i el CB Les Franqueses, i entre 
el Patronat i l’AEH 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.  

Al conveni es marca que el Patronat 
Municipal d’Esports serà el responsable 
d’establir la programació i la coordina-
ció d’aquestes activitats, mantenint la 
direcció del programa sota la supervi-
sió de la gerència del Patronat 
Municipal d'Esports. Igualment, el PME 
serà qui sufragarà les despeses 
d’execució dels programes referents 
als següents aspectes: gestió adminis-
trativa, coordinació tècnica, material 
esportiu, instal·lacions esportives, 

llicències, assegurances, arbitratges i 
equips de roba esportiva. Per la seva 
banda, ambdós clubs adquireixen el 
compromís de realitzar el programa 
d’activitats de l'Escola Esportiva 
Municipal i les activitats de promoció a 
les escoles de les Franqueses sota la 
programació, coordinació i supervisió 
del Patronat Municipal d'Esports, així 
com la col·laboració en aquelles 
activitats puntuals que organitzi el 
Patronat Municipal d'Esports.

Finalitza el manteniment 
semestral de la gespa artificial 
dels camps de futbol 
municipals

A finals del mes d’octubre de 2013 van 
finalitzar els treballs de manteniment 
semestral de la gespa artificial dels 
camps de futbol municipal de les 
Franqueses del Vallès per part del 
Patronat Municipal d’Esports.

El manteniment s’ha efectuat als 
camps de futbol 11 i 7 de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, al 
camp de futbol 7 de la Zona Esportiva 
Municipal de Bellavista, al camp de 
futbol de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt i al camp de futbol 
de la Zona Esportiva de Llerona. 

Les tasques de manteniment de la 
gespa van consistir a repassar les 
juntes i l’estat general dels marcatges, 

revisar les males herbes, replantar 
cautxú a les zones més desgastades i 
revisar l’estat general del camp.

Aquestes actuacions de millora 
s’emmarquen dins del pla continuat de 
manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals de les Franque-
ses del Vallès.

El Club Hoquei Les Franqueses 
comença la lliga de veterans

El 28 d’octubre de 2013 el flamant Club 

Hoquei Les Franqueses va disputar el 
partit de la primera jornada de la lliga 
de veterans. 

Va ser un partit molt igualat que el va 
enfrontar a l’Esplugues i que va acabar 
amb derrota franquesina per 1 gol a 4. 
Quan faltaven 5 minuts per a l'acaba-
ment del matx, el resultat era d’empat 

a 1 gol. L’equip visitant va començar a 
pressionar per tota la pista i l’estratègia 
li va donar resultat, ja que va aconse-
guir amb molta fortuna el segon gol. I 
encara va tenir temps per fer pujar al 
marcador l’1 a 4 final.

El grup que s’entrena amb el PME 
per fer la propera edició de la 
Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-
La Garriga es consolida

Durant el mesos d'octubre i novembre 
de 2013 es va anar consolidant el grup 
del programa Entrena la Mitja els 

integrants del qual van fer la inscripció 
al Patronat Municipal d'Esports. Tots 
aquests participants queden els dilluns, 
dimecres i divendres a les 20 h a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall i realitzen l'entrenament que 
dirigeix el Club d’Atletisme A 4 el km.  

Enguany hi ha menys participants, ja 
que molts pobles veïns també realitzen 
aquest programa i perquè molts dels 
participants ja formen part del Club 
d'Atletisme A 4 el km i, per tant, ja 
entrenen de forma regular durant tot 
l'any.

NOVEMBRE 2013

Ppresentació dels equips del CE 
Llerona

L’1 de novembre de 2013, al matí, va 
tenir lloc al camp de futbol de la zona 
esportiva de Llerona la presentació de 
tots els equips que formen part del Club 
Esportiu Llerona la present temporada. 

En total hi van assistir més de 300 
futbolistes, nois i noies, de diferents 
edats, que formen part dels 26 equips 
del club. També hi van ser presents els 
coordinadors, entrenadors i delegats 
de cada equip i els membres de la junta 
directiva del CE Llerona, així com 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez.

El Club A 4 el km participa amb 
setze atletes a la cursa 
Behovia-San Sebastián

Setze atletes del club d’atletisme 
franquesí A 4 el km van participar el 10 
de novembre de 2013 a la cursa 
Behovia-San Sebastián, de 20 km de 
recorregut. 

Les marques que van fer els corredors 
del Club d’Atletisme A 4 el km són les 
següents: Jaume Aragonès, 1 h 11 min 
31 s; Esteban Romero, 1 h 16 min 49 s; 
Joaquim Cardona, 1 h 18 min 40 s; 
Xavier Roca, 1 h 19 min 15 s; Lluís 
González, 1 h 26 min 50 s; Rafa Lora, 1 
h 29 min 20 s; Carmen Martín, 1 h 30 
min 30 s; David Aldonza, 1 h 31 min 14 
s; Jordi Brillas, 1 h 31 min 16 s; Santi 
Carreras, 1 h 32 min 27 s; Daniel 
Priego, 1 h 35 min 22 s; Sergi Alexan-
dri, 1 h 36 min 34 s; Francesca Parra, 1 
h 44 min 51 s; Montse Nzang, 1 h 47 
min 22 s; Núria Buil, 1 h 50 min 4 s; 
Mireia Massot, 1 h 52 min 9 s.

Les instal·lacions esportives reben 
els visitants de 
l'intercanvi Comenius

Alumnes i professors estrangers del 
programa Comenius van visitar 
diversos indrets del municipi al llarg de 
la setmana de l’11 al 17 de novembre 
de 2013. Com que el projecte se 
centrava en l'esport i la salut, l’Escola 

Joan Sanpera i Torras, que va ser  
l'amfitriona d'aquest intercanvi, va 
convidar el grup de visitants a fer una 
visita a les instal·lacions esportives 
municipals, a més a més de la visita 
històrica a l'ajuntament.

En aquesta visita, que va ser concreta-
ment a les instal·lacions esportives de 
Corró d'Avall, el grup va ser rebut pel 
regidor d'Esports, José Ramírez, i el 
director gerent del Patronat Municipal 
d'Esports, Josep Campaña. Un cop feta 
una breu explicació sobre l'equipa-
ment, alumnes i professors van ser 
obsequiats amb el llibre del 30è 

aniversari del Patronat Municipal 
d'Esports. A continuació se'ls va fer 
una visita guiada per les instal·lacions 
en què van poder veure el pavelló 
poliesportiu, el camp de futbol, les 
pistes de tennis, les pistes de pàdel i la 
piscina.

Els visitants, procedents d'Anglaterra, 
Polònia i Islàndia, van marxar el 
diumenge 17. Al llarg dels dies que van 
ser a Catalunya van conèixer el 
municipi de les Franqueses -inclòs 
l'Ajuntament, el seu principal complex 
esportiu i l'entorn general-, la capital de 
comarca, Granollers, i la ciutat de 
Barcelona.

Presentació dels equips 
d’handbol de les Franqueses de la 
temporada 2013-2014

El 16 de novembre de 2013 va tenir lloc 
la presentació de tots els equips 
d’handbol base del Patronat Municipal 
d’Esports juntament amb els equips del 
club AEH Les Franqueses al Pavelló 
Poliesportiu Municipal de les Franque-
ses.

13 equips conformen l’escola d’handbol 
del PME en la temporada 2013-3014: el 
prebenjamí, benjamí masculí A, 
benjamí masculí B, aleví femení A, aleví 
femení B, aleví masculí A, aleví masculí 
B, infantil masculí, infantil femení, cadet 

masculí A, cadet masculí B i cadet 
femení. Per part de l’AEH Les Franque-
ses enguany presenten dos equips, el 
sènior masculí i el juvenil femení.

A partir de les 19 h va tenir lloc la 
desfilada de tots els equips davant 
d'una grada plena. Acte seguit hi van 
haver els parlaments de les autoritats, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el president de l'AEH les 
Franqueses, Rafael Rosario, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez, que van fer 
entrega d'uns rams de flors i plaques a 
tots aquells jugadors que porten 10 
anys practicant handbol al municipi. 

També es va fer un reconeixement als 
periodistes esportius locals Ramon 
Solé, Miqui Güell i Pol Garcia. Per últim, 
es va fer la tradicional foto de grup i 
després les fotografies individuals de 
temporada per a cada equip. 

Abans de la presentació van tenir lloc 
els partits del juvenil femení contra el 
BM Granollers, a les 16 h, i el del cadet 
masculí A contra l’Esplais de Castelló 
d'Empúries, a les 17.30 h. Un cop 
finalitzada la presentació es va jugar el 
partit del sènior masculí davant el 
Vallag, a les 20.15 h.

Francesc Marsol i Ana Belén 
García guanyen la 2a edició de la 
cursa Els 10 km de les Franqueses

El diumenge 17 de novembre de 2013 
a les 10 h va tenir lloc la segona edició 
de la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses, amb sortida i arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El mal temps, tot i que no va 
impedir que la prova se celebrés, va 
fer, això sí, que alguna de les 620 
persones inscrites es quedés casa. 

No va ser el cas de Francesc Marsol i 
Ana Belén García, que van quedar en 
primer lloc en la categoria masculina i 

femenina, respectivament. Marsol va 
fer un temps de 34 min 48 s i Garcia de 
40 min 34 s.

Jaume Aragonès, secretari del Club 
d’Atletisme A 4 el km, entitat que 
organitza la cursa amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, es va mostrar molt satisfet 
amb el nombre de participants, i va 
confirmar que hi haurà una tercera 
edició de la prova l’any vinent.

A banda de la vessant esportiva, 
aquesta cursa té l’objectiu de recaptar 
diners per a la lluita contra el càncer de 
ronyó. Els diners recaptats enguany (un 
mínim de 3 € per inscrit, segons 
Aragonès, més l’aportació de l’empre-
sa patrocinadora Pfizer i la que fa 
l’Ajuntament de les Franqueses) es 
donaran, com l’any passat, a la 
Fundació Privada Institut Recerca de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El Patronat Municipal 
d'Esports signa un conveni amb 
Alwayssoccer

El matí del 22 de novembre de 2013, 
l'empresa Alwayssoccer i el Patronat 
Municipal d'Esports van signar un 
conveni per a l'organització d'activitats 
de formació i promoció esportiva, 
estades i/o jornades de tecnificació al 
municipi de les Franqueses.

Alwayssoccer és una empresa 
especialitzada en l'organització de 
clubs i escoles de futbol, estades, etc. 
El representant de l'empresa va signar 
el conveni amb el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Es planta una alzina per al Bosc 
de La Mitja

El 27 de novembre de 2013 al matí 
diverses autoritats municipals i 
representans de La Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
van plantar una alzina al Bosc de La 
Mitja. Des de 2003 és tradició fer 
créixer el Bosc de La Mitja (a l'avingu-
da de Sant Julià, 64-66, de Granollers), 
per això cada any s'hi planta un arbre. 
Aquest 2013, com que no es tracta 
d'un any olímpic, s'hi ha plantat una 
alzina. A l’acte hi van assistir els 
alcaldes de Granollers i Canovelles, el 

primer tinent de les Franqueses, Esteve 
Ribalta, el regidor d’Esports de les 
Franqueses, José Ramírez, i també el 
regidor d'Esports de la Garriga, Joan 
Esteban, el president de l’AE La Mitja, 
Toni Cornellas, i el president de la 
Federació Catalana d’Atletisme, Joan 
Villuendas, entre altres personalitats. 
Aquest és un dels actes previs a la 
celebració de la cursa.

La primera passejada per a la 
gent gran del cicle “A cent cap als 
cent” té lloc a les Franqueses

El 28 de novembre de 2013 va tenir lloc 
a les Franqueses la primera caminada 
dins el cicle de passejades A cent cap 
als cent que organitza la Diputació de 
Barcelona juntament amb els pobles i 

ciutats adjuntats. Aquest programa va 
destinat a persones de més de 65 anys 
que fan activitat esportiva en el seu 
municipi.

Els pobles convidats van ser Castellde-
fels, Vilanova i la Geltrú i Santa 
Perpètua de Mogoda. En total, uns 170 
participants, que van poder gaudir dels 
camins i espais de les Franqueses. 

La passejada va començar al voltant de 
les 10 h des del Complex Esportiu 
Municipal en sentit Milpins, on es va fer 
una parada per esmorzar i on seguida-
ment es va reprendre la passejada, que 
va arribar fins a Corró d'Amunt. Un cop 
allà es va fer el dinar de germanor i la 
cloenda de l'acte.

Durant la passejada i tota la jornada hi 
va ser present el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Presentació dels equips del CF Les 
Franqueses

Després de l’ajornament del passat 16 
de novembre per mal temps, el 30 de 
novembre de 2013 va tenir lloc a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall la presentació oficial del CF Les 
Franqueses d’aquesta temporada 
2013-2014. L’acte va començar a les 
16 h amb la desfilada dels 21 equips del 
club, uns 170 jugadors en total.

Després de les fotos oficials de cada 
equip, que es van fer amb els cotxes 
d’època que estaven a la gespa i que 
van cedir per a l’ocasió els patrocina-
dors del club, es va jugar el partit de 3a 
Divisió Catalana que enfrontava el 
primer equip del CF Les Franqueses 
contra l’Olímpic de la Garriga, i que va 
acabar en empat a 1 gol.

DESEMBRE 2013

Els equips prebenjamí i 
benjamí masculí d’handbol del 
PME assisteixen a la Trobada 
Handbolicat de la Llagosta

El 6 de desembre de 2013 va tenir lloc 
a la Llagosta la Trobada Handbolicat de 
la Marató de TV3 on cada any 
participen equips d'handbol de les 
Franqueses. Aquest any era el torn 
dels equips prebenjamí de la Laura 
Saperas i del benjamí masculí del Joan 
Lax. La matinal va consistir a jugar 
partits en format triangular davant 
equips com el Granollers, la Llagosta i 
el Polinyà. Un bon matí gaudint de 
l'esport, companyonia i joc net amb els 
companys d'altres municipis.

El Barça, el Vila-real i la Fundació 
Marcet, campions de la Interna-
tional Golden Cup 2013

El FC Barcelona en categoria aleví, el 
Vila-real CF en benjamí i la Fundació 
Marcet en prebenjamí van ser els 
equips campions de la segona edició de 
la International Golden Cup que es va 
disputar entre el 6 i el 8 de desembre a 
les Franqueses i a la Garriga. 

Han jugat el torneig més de 50 equips, 
alguns provinents d’Itàlia, com la 
Roma, o d’altres punts de l’Estat 
espanyol, com l’Atlético de Madrid, el 
Vila-real o el Rayo Vallecano, i de clubs 
tan destacats del futbol català com el 
FC Barcelona, el Cornellà, el Sant 
Andreu o l’Europa; uns 700 jugadors 
d’entre 6 i 12 anys d’edat, que han 
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Bateig del km 7 de la Mitja 
Marató amb el nom d’Alfredo 
Codina

El 8 de gener de 2013 es va fer l'acte 
de bateig d'un quilòmetre més de la 
Mitja Marató Granollers-Les Franque-
ses-La Garriga, el km 7, dedicat en 
aquesta ocasió al garriguenc Alfredo 
Codina. El km 7 de la Mitja es troba just 
al davant de l’entrada de la urbanitza-
ció Els Gorchs, a Llerona.

El mateix Alfredo Codina Casals, de 76 
anys, acompanyat dels seus fills Josep i 
Marc, va col·locar la rajola. L’acte va 

comptar amb la presència de l’alcalde 
de les Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, el de Granollers, Josep 
Mayoral, la de la Garriga, Meritxell 
Budó, l’alcalde de Canovelles i 
president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, José Orive, el president 

de l’Associació Esportiva La Mitja, Toni 
Cornellas, així com diversos regidors 
d’aquests ajuntaments i col·laboradors 
de la Mitja.

Toni Cornellas va explicar l’homenatge 
a Alfredo Codina per la seva dedicació 
durant tots aquests anys a la prova. 
Codina es va mostrar molt agraït i 
satisfet de “col·laborar amb tot el que 
es pugui amb el municipi i amb la 
comarca, crec que és el que s’ha de 
fer”. Codina va ser reconegut com a 
ànima i “speaker” de la prova.

60 jugadors participen a la 
jornada de lliga de bàdminton del 
campionat del CEVO

El diumenge 13 de gener de 2013 va 
tenir lloc al pavelló poliesportiu 
municipal de les Franqueses del Vallès 
la jornada de lliga de bàdminton 
corresponent al campionat del CEVO 
(Consell Esportiu del Vallès Oriental). 

Hi van prendre part jugadors de totes 
les poblacions del Vallès Oriental amb 
uns 60 participants entre les diferents 
categories d’infantil, cadet i juvenil, 
masculí i femení. 

L’actuació dels jugadors locals va ser 
notable dins del rànquing. Marta 
Guirado va guanyar en la seva 
categoria en imposar-se a la final a una 

altra jugadora del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, Laura 
Pares, en categoria juvenil femenina. 

En categoria cadet masculí, Borja 
Vinagre va guanyar la seva eliminatòria 
arribant a la final després de superar en 
la semifinal Mario Maqueda, també 
jugador local.

El Club de Tir amb Arc de les 
Franqueses participa al XLVI 
Campionat de Catalunya

El XLVI Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc i el VI Campionat Para-Ar-
chery celebrat el diumenge 13 de 
gener de 2013 a Castellar del Vallès va 
comptar amb la major participació de la 
història: 192 esportistes. Es van 
proclamar 26 nous campions de 
Catalunya.
 
Els arquers més joves del Club de Tir 
amb Arc de les Franqueses van fer 
gala d’una gran serenitat en la 
competició i van suportar sense queixa 
el fred que feia al pavelló. Destaca la 
medalla de bronze aconseguida per 
Izan Garcia en la modalitat d’arc 
recorbat en categoria esquirol amb 250 
punts i la cinquena posició en la 
mateixa modalitat de Joan Arnal amb 
233 punts. Guerau Camí va aconseguir 
medalla d’or en la modalitat d'arc nu 
categoria esquirol. Els germans Oriol 

Ros i Adrià Ros van quedar sisens. El 
primer en arc recorbat cadet i el segon 
en arc recorbat aleví.
 
El president del Club, Juan Antonio 
Galo, va competir en arc compost 
categoria sènior. Li van faltar molt pocs 
punts per passar a les eliminatòries 
però va estar tota la jornada donant 
suport als companys. Ángel Galiano es 
va enfrontar en les eliminatòries amb el 
qui va ser finalment el campió de 
Catalunya en la modalitat d’arc nu 
sènior.

Lliurament de l’equipament 
esportiu als monitors del Club A 4 
el km que col·laboren amb el 
programa Entrena la Mitja

El 15 de gener de 2013 va tenir lloc a la 
sala de plens de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès el lliurament de 

l’equipament als monitors del Club A 4 
el km que van col·laborar amb el 
programa Entrena La Mitja a les 
Franqueses. Amb aquest acte es va 
reconèixer la seva tasca envers la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

L’acte va comptar amb la presència del 
regidor d’Esports, José Ramírez, el 
president del club d’atletisme franquesí 
A 4 el km, Toni Flores i, en representa-
ció de l’Associació Esportiva La Mijta, 
Toni Cornellas i Joan Villuendas. Es van 
lliurar 25 equipaments per als monitors, 
que en aquesta edició va comptar amb 
més de 130 inscrits. El paquet constava 
d’una samarreta de màniga curta, unes 
malles i un tallavent.

Les jugadores de l’amateur 
femení del CF Bellavista Milán fan 
un calendari per aconseguir 
recursos econòmics

Les components de l’equip amateur 
femení del CF Bellavista Milán van fer 

un calendari del 2013 amb l’objectiu 
d’obtenir ingressos extres amb la seva 
venda que ajudessin a cobrir el 
pressupost de la temporada.

Aquest conjunt milita en la màxima 
categoria territorial catalana la qual 
cosa suposa un augment de despeses 

molt considerable en relació a la 
categoria on jugaven la campanya 
anterior. Es van editar un total de 500 
calendaris que es venien a un preu de 5 
euros cadascun. Com és habitual en 
aquest tipus de calendari, les jugadores 
de l’amateur femení del CF Bellavista 
Milán sortien als diferents mesos de 
l’any.

Gran tarda d’handbol a les 
Franqueses amb el partit entre el 
BM Granollers i l’US Ivry francès

Les Franqueses del Vallès va viure el 
17 de gener de 2013 una fantàstica 
tarda d’handbol al Pavelló Poliesportiu 
Municipal amb el partit internacional 
que va enfontrar el BM Granollers i 
l’US Ivry, equip de la lliga francesa. Els 
dos equips van jugar amb molta 
intensitat oferint grans moments 
d'handbol. A la mitja part del partit es 
va sortejar una samarreta del BM 
Granollers signada per tots els jugadors 
del primer equip, que va anar a parar a 
una seguidora de l'equip francès. 
Durant el descans també es va 
aprofitar per fer un partidet entre 
l’equip aleví masculí de les Franqueses 
i el del BM Granollers. El resultat final 
del partit entre el BM Granollers i l’Ivry 
francès va ser de 31-26 a favor dels 
primers.

Alta participació al XXI Cros 
Escolar i al XVIII Cros Popular 
malgrat les previsions de mal 
temps

El dissabte 19 de gener de 2013 es va 
celebrar el XXI Cros Escolar i el XVIII 

Cros Popular de les Franqueses del 
Vallès amb una participació molt 
elevada: un total de 430 corredors i 
corredores, una vintena menys que a 
l’edició de l’any passat. Són unes xifres 
molt positives si es tenen en compte les 
previsions d’intenses pluges que hi 
havia per a aquest dia.

La prova, organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports amb la col·labora-
ció del Club Fondistes Bellavista, el club 
A 4 el km, el CB Les Franqueses i 
l’AEH Les Franqueses, amb el suport 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
es va disputar al parc de Milpins de 
Corró d’Avall, com l’any passat.

Com és habitual, les primeres curses 
que es van fer, a partir de dos quarts 
de deu del matí, van ser les dels 
corredors de més edat per tal que els 
nois i noies més petits participessin 
quan les temperatures fossin més altes, 
per bé que el temps va ser molt millor 
de l’esperat i només va ploure en 
alguns moments.

El guanyador del Cros Popular en 
categoria masculina va ser Toni 
Antúnez, de l’equip Aire Esport, mentre 
que en categoria femenina es va 
imposar Carmen Martí, del club A 4 el 
km.

A continuació es van disputar les 
proves de cadet masculí (Andrés 
Campoy, CA Canovelles) i femení 
(Núria Carbonell, CA Montornès), 
infantil masculí (Nabil Aldori, EE la 
Garriga) i femení (Carla Pérez, CA 
Montornès). Cap a les 11 del matí va 
tenir lloc la primera entrega de premis 
de les curses disputades.

A la segona part de la matinal es van 
córrer les curses dels més petits, de 

major a menor edat. Els guanyadors a 
les diferents categories van ser: aleví 
masculí, Álex Salgado, EE la Garriga; 

aleví femení, Inas Kajtih, EE la Garriga; 
benjamí masculí, Álex Lozano, CA 
Granollers; benjamí femení, Aymara 
Danieluk, CA Granollers; prebenjamí 
masculí, Pol Granado, CA Canovelles, 
prebenjamí femení, Carla Casellas, 
Escola Guerau de Liost; mini masculí, 
David Mateos, Escola Colors, i mini 
femení, Noa Robles, Escola Guerau de 
Liost.

El lliurament de premis va anar a 
càrrec de l’alcalde de les Franqueses 
del Vallès, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports, José Ramírez, i els represen-
tants del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental Santi Gener i Maria Antònia 
Jorba. Tots els participants van rebre 
una samarreta commemorativa i 
esmorzar al finalitzar cada cursa. 

Finalitza el Taller de Danses 
realitzat a l’Escola Camins dins 
del programa d’activitats esporti-
ves per a les escoles

La penúltima setmana de gener de 
2013 va finalitzar el Taller de Danses 
que va tenir lloc a l’Escola Camins dins 
del Programa Esportiu per a les 
Escoles del Patronat Municipal 
d’Esports. “Peu Polidor”, “La masove-
ra”, “El ball de la civada”... van ser 
algunes de les danses populars 
catalanes que els alumnes de 1r de 
Primària de l’Escola Camins van ballar 
dins de les classes d’iniciació a la 
Dansa que el Patronat Municipal 

d’Esports porta a terme als centres 
escolars del municipi, a través del 
Programa d’Activitats Esportives per a 
les escoles 2012-2013.

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, 
campió de Catalunya

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, i Cristina 

Sanz, del Club Diagonal, es van 
proclamar campions del XVI Campionat 
de Catalunya, celebrat del 9 al 27 de 
gener de 2013 a les instal·lacions de 
Baix Bowling de Sant Vicenç dels 
Horts.

Artur Colomer, amb un total de 3.825 
pals, (212,50 de mitjana) va guanyar 
amb comoditat la final que va tenir lloc 
el 26 de gener, seguit per Álvaro-José 
Cardona, del Club Barcelona (3.735 
pals). Marcial Ovide (3.675 pals), del 
BC Diagonal de Barcelona, amb una 
sèrie final de 1.301 pals, va assolir la 3a 
posició.

Diumenge 27 va ser el torn de la final 
femenina, Cristina Sanz (3.414 pals), 
del Club Diagonal, va guanyar la prova 
en una ajustada final amb la seva 
companya d’equip Roser Romero 
(3.322 pals) i Lia Mojarro (3.291 pals), 
del Club Seven-3 de Sant Esteve 
Sesrovires.

Les millors sèries va ser per a Marcial 
Ovide i Roser Romero amb 1.301 i 
1.211 pals respectivament, i les millors 
partides les van assolir Cristina Sanz, 
amb 244 pals, i Artur Colomer, amb 
268 pals. La competició estava 
organitzada per la Federació Catalana 
de Bitlles i Bowling amb el suport del 
Consell Català de l’Esport.

FEBRER 2013

El campió olímpic Kiprotich 
guanya la Mitja més 
multitudinària

La 27a edició de la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
disputada el diumenge 3 de febrer de 
2013 va ser la més multitudinària de les 
celebrades fins ara, amb 10.000 
corredors, 2.000 més que en la 
passada edició.

El favorit de la prova, l’actual campió 
olímpic Stephen Kiprotich es va 
imposar amb un temps d’1 h 01 min 15 
s, seguit a 3 segons de Carles Castillejo, 
que va fer una excel·lent cursa. 

Amb aquesta marca Castillejo va batre 
el rècord de Catalunya. En tercer lloc 

va quedar el kenyà David Maru, amb un 
temps d’1 h 3 min 53 s.

En categoria femenina la primera atleta 
va ser la kenyana Jebichi Yator, amb 1 
h 14 min 24 s; la segona, Vanessa 
Veiga, amb 1 h 15 min 1 s; i la tercera, 
la navarresa Raquel Gómez, amb 1 h 
15 min 26 s.

També s’ha de destacar, com passa 
des de fa anys, la gran afluència de 
públic als carrers animant els atletes al 
llarg del recorregut. Al seu pas per les 

Franqueses els atletes també van 
comptar amb el suport de l’Escola 
Municipal de Música Claudi Arimany de 
les Franqueses del Vallès. El Combo de 
l’escola va interpretar diverses peces 
musicals mentre els corredors feien la 
cursa.

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez, van seguir la prova al llarg del 
matí i també van ser presents al 
lliurament de premis de premis que es 
va realitzar en finalitzar la cursa.

Mònica Ausàs i Francesc Garcia, 
elegits millors esportistes 
amateurs a la XVII Nit de l’Esport 
de les Franqueses

La XVII Nit de l’Esport de les Franque-
ses del Vallès, que es va celebrar el 
divendres 8 de febrer, va tornar a ser 
un èxit. 

Més de 400 persones van assistir a 
l’acte organitzat pel Patronat Municipal 
d’Esports en el qual es fa un reconeixe-
ment públic i es premia aquells 
esportistes, persones i entitats 
esportives locals que van destacar pels 
seus èxits i dedicació durant la 
temporada 2011-12.

En aquesta edició es va premiar 
Mònica Ausàs, del Club Balonmano 

CLEBA León, i Francesc Garcia, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses, com a 
millors esportistes amateurs.

Cal destacar que la gala va comptar la 
presència de la granollerina Laia Pons, 
medallista olímpica als Jocs de Londres 
amb l’equip espanyol de natació 
sincronitzada. A més de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
també regidors de l’equip de govern 
Rosa Maria Isidro, Rosa Maria Pruna, 
Esteve Ribalta, Josep Randos, Gisela 
Santos i Vanessa Garcia, eren presents 
a l’acte el director general de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya, Gerard 
Figueras, el diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom, 
el coordinador d’Esports de la Diputa-
ció de Barcelona, Daniel Laga, i el 
senador i president de la Taula 
Assessora de l’Esport Català, Josep 
Maldonado.

El programa de la nit es va iniciar amb 
el lliurament dels diplomes als 73 
nominats i nominades, esportistes de 
les categories promoció masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1999 i 
2003), categoria formació masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1994 i 
1998), categoria amateur masculí i 
femení (nascuts al 1993 i anys 
anteriors) i categoria millor entrena-
dor/a. Després del sopar es va donar 
pas al lliurament dels guardons 
corresponents a les gestes esportives 
en reconeixement per haver assolit 
destacades fites durant la temporada 
2011/2012, als mèrits personals i als 
premis especials.

Acte seguit va arribar l’hora de 
conèixer els millors esportistes en les 
diferents categories. El premir al millor 
entrenador/a va ser per a Xavier 
Corbinos, del Patronat Municipal 

d’Esports, secció handbol, campió de la 
lliga infantil femení d’handbol, 2n 
classificat a la fase sector del Campio-

nat d’Espanya i 3r al Campionat de 
Catalunya. En categoria promoció 
femení, el guardó va ser per a Wiam 
Koubiss, del Karate Nokachi, campiona 
de Catalunya en la disciplina de kumite 
individual i per equips i subcampiona 
de Catalunya en la disciplina de kata. 
En categoria promoció masculí el premi 
va ser per a Oriol Miró, de la Unió 
Ciclista Les Franqueses, guanyador de 
la triatló de l’Ametlla i de la duatló 
d’Altafulla i tercer a la duatló de 

Granollers. En categoria formació 
femení va ser premiada Tania Henán-
dez, del Club Natació Granolers, 
campiona d’Espanya i de Catalunya 
d’hivern i estiu de combo i membre de 
la selecció espanyola infantil de natació 
sincronitzada. En categoria formació 
masculí el guardó va ser per a Pol 
Torres, del BM Granollers, campió de 
Catalunya i d’Espanya per equips i 
subcampió d’Espanya amb la selecció 
catalana. 

Els darrers premis van ser per als 
millors esportistes en categoria 
amateur. En amateur femení la 
guanyadora va ser Mònica Ausàs, del 
Club Balonmano León, jugadora a la 
lliga ABF d’handbol femení, la màxima 
categoria estatal, i membre de la 
selecció espanyola júnior. En categoria 
amateur masculí el guanyador va ser 
Francesc Garcia, de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, 3r classificat en categoria 
elit al campionat de ciclocròs de Lleida, 
4t al ciclocròs de Mataró, 5è a la prova 
del Campionat de Catalunya de Vic i 5è 
a la prova del Campionat de Catalunya 
de Ciclocròs disputada a Corró d’Avall. 

Golbol i corfbol durant la Setmana 
Cultural a l’escola Guerau de Liost

L’escola Guerau de Liost va celebrar, 
del 4 al 8 de febrer de 2013, la 10a 
Setmana Cultural, dedicada enguany a 
“La Vida Saludable”. Durant aquests 
dies es van fer un munt d’activitats 
sobre la bona alimentació, les actituds 

positives i optimistes que ens fan ser 
feliços i també l’activitat física. Entre 
d’altres, es van practicar dos esports 
poc coneguts com el golbol i el corfbol, 
i van poder provar l’experiència de 
desplaçar-se en una cadira de rodes. 
Aquests esports tenen com a principal 
característica que són integradors. Així, 
el golbol el practiquen esportistes 
invidents o deficients visuals i al corfbol 
els equips són mixtos, formats per 
quatre homes i quatre dones.

Més de 350 participants a la 
pedalada L’Aventura és l’aventura 
2013 de la UC Les Franqueses

La pedalada L’Aventura és l’aventura, 
que es va disputar el diumenge 17 de 
febrer de 2013, va tornar a ser un èxit, 
amb 370 participants. La prova, 
organitzada per la Unió Ciclista Les 
Franqueses amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports tenia dos circuits, 
amb sortida i arribada al parc de 
Milpins de Corró d’Avall.  El primer 
circuit, de dificultat alta, era un 
recorregut de 40 km mentre que el 
circuit de dificultat mitjana-baixa era de 
20 km. El guanyador de la cursa en 
categoria masculina va ser Marc 
Trater, mentre que Anna Villar es va 
imposar en categoria femenina. L'acte 

de lliurament dels trofeus va comptar 
amb la presència de l'alcalde de les 
Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, i del regidor d'Esports, José 
Ramírez, així com del president de la 
UC Les Franqueses, Toni Serra. Tots 
els participants van ser obsequiats amb 
una samarreta commemorativa i 
l'esmorzar.

El Facebook del Patronat 
Municipal d’Esports supera els 
1.000 seguidors en el seu primer 
any de creació

A punt de complir-se (març 2013) l’any 
de la creació del Facebook del Patronat 

Municipal d’Esports de les Franqueses 
del Vallès aquest projecte de comunica-
ció 2.0 ja compta amb 1.100 seguidors.

La presència del PME al Facebook, que 
es va produir al mes de març del 2012, 
s’orientava cap a la difusió dels 
esdeveniments i activitats esportives 
que es realitzen al municipi. Aquest 
objectiu de comunicació, de generació 
de debats i d’interacció amb la 
ciutadania que és el Facebook s’està 
aconseguint plenament.

La presència del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses a les 
xarxes socials es complementa amb el 
Twitter, que també s’utilitza per donar a 
conèixer notícies esportives, l’agenda 
esportiva del cap de setmana i 
informacions puntuals.

El Twitter del PME és @Pmesportslf i 
l’adreça de Facebok és www.face-
book.com/patronatmunicipaldes-
ports.lesfranqueses.

Bona experiència de l’Escola de 
Bàsquet a la visita al Palau 
Blaugrana per veure un partit de 
l’Euroleague

El 28 de febrer de 2013 una expedició 
de quaranta persones va assistir al 
partit d’Euroleague entre el Futbol Club 
Barcelona i el Kimski de Moscou. Com 

cada any el Patronat Municipal 
d’Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses organitzen la tradicional 
sortida anual al Palau Blaugrana per 
veure un partit en directe. En aquesta 
ocasió els prop de quaranta franque-
sins van poder veure l’escalfament en 
directe dels jugadors. 

Els més petits, emocionats, van poder 
fotografiar-s’hi. Per la seva banda, els 
jugadors es van mostrar molt simpàtics 
i atents. En un partit molt intents es va 

acabar imposant el FC Barcelona per 
71 a 69.
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Dues seleccions universitàries 
japoneses d’handbol 
s’enfronten als equips de les 
Franqueses

El dimarts 5 de març de 2013 va tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses del Vallès dos partits 
d'handbol de caire amistós amb dues 
seleccions universitàries japoneses que 
realitzaven una estada a Barcelona. 

En un partit es van enfrontar l'equip 
cadet femení de l'Handbol Les 
Franqueses amb el Chugoku Handball 
University Japan, i al segon l'equip 
sènior masculí i el Shikoku Handball 
University Japan. La bona predisposi-

ció per part dels combinats va perme-
tre veure un gran espectacle. 

Com a mostra de benvinguda es va 
entregar a les seleccions japoneses 
unes banderoles representatives i uns 
pins de la celebració del 30è aniversari 
del Patronat Municipal d’Esports. Els 
capitans Paula Bertos i Santi Tomàs 
també van entregar sengles plaques 
commemoratives als capitans dels 
equips japonesos. Acabats els partits es 
va fer una fotografia de grup amb tots 
els presents. 

El regidor d'Esports, José Ramírez, 
acompanyat del president, Rafael 
Rosario, i altres directius de l’AEH Les 
Franqueses, va lliurar de record per la 
seva estada al municipi franquesí una 
reproducció de la façana de l'Ajunta-
ment als dos conjunts universitaris 
japonesos. Finalment es va servir un 
petit refrigeri per a tots els jugadors i 
jugadores.

Donació dels beneficis de la cursa 
“Els 10 km de les Franqueses” a 
l’Hospital de Sant Pau

El 12 de març de 2013 a la tarda es va 
fer a l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona l'acte de donació dels 
beneficis de la cursa Els 10 km de les 
Franqueses amb la presència del Club 
d'Atletisme A 4 el km de les Franque-
ses del Vallès i la Fundació Privada 
Institut Recerca de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP).

Per part de l'IRHSCSP hi van assistir el 
Dr. Barnada, director del servei 
d'Oncologia de l'Hospital de Sant Pau, i 

el Dr. Kulisevsky, Director General 
IRHSCSP, i per part del club A 4 el km 
la impulsora de la cursa, Meritxell 
Riera, i el vicepresident de l’entitat, 
Javier Ramírez.

El Club A 4 el km va lliurar als repre-
sentants de l’hospital un taló per un 
import de 2.415 €, que correspon als 
beneficis que es van assolir a la 1a 
cursa benèfica Els 10 de les Franqueses 
celebrada el 18 de novembre de 2012. 

Els diners es destinaran al Servei 
d'Oncologia Mèdica per realitzar 
estudis d'investigació per a la curació 
del càncer de ronyó.

Sortida del grup d’Activitat Física 
per a la Gent Gran a Manresa

El divendres 15 de març de 2013 el 
grup d’Activitat Física per a la Gent 
Gran va realitzar una sortida al municipi 
de Manresa. Aquesta activitat 
s'emmarca dins del programa de 
passejades “A cent cap als cent”, de la 
Diputació de Barcelona.

El punt de trobada del grup va ser 
l’habitual en aquestes ocasions, el 
Complex Esportiu Municipal de les 

Franqueses, per agafar l’autocar i 
dirigir-se cap a Manresa. Un cop allà 
van rebre els representants de la resta 

de municipis que també participaven 
en l’activitat: Corbera del Llobregat, El 
Prat del Llobregat i Manresa, 350 
participants en total.

La caminada va iniciar-se a les 9.30 h 
al Complex El Congost i van anar fins a 
la Torre de Santa Caterina, per 
continuar la marxa fins a l’Ermita de la 
Guia i, per últim, el darrer tram fins al 
Parc del Cardener. Va ser un recorre-
gut d'11 km. Per finalitzar l’activitat, es 
va realitzar un dinar de germanor amb 
tots els grups.

Finalitza el torneig de Pàdel 
Blackcrown Les Franqueses

El 4 de març de 2013 va començar el 
Torneig de Pàdel Blackcrown organitzat 
per +9 Pàdel i Blackcrown amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. En aquesta competició hi 
van participar 80 parelles repartides en 
les diferents categories: masculí B i C, 
femení B i C i mixta B i C.

El torneig havia de finalitzar el 10 de 
març però a causa de la pluja va 
acabar el dissabte 16 de març. Aquest 
últim dia es van jugar les finals de cada 
categoria i es va fer l’entrega de 
premis, que va comptar amb la 
presència de l’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, i del regidor 
d’Esports, José Ramírez. Tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l’organització i també van 
entrar en el sorteig de diferents regals.

Set equips de les Franqueses 
participen a la Trobada de Mini-
handbol

El 17 de març de 2013 va tenir lloc la 
trobada de minihandbol a Granollers. 

Els equips de les Franqueses que van 
participar-hi van ser un total de set: 1 
prebenjamí, 2 benjamins masculins i 1 
femení, 2 alevins masculins i 1 femení.

El torneig consistia a jugar una fase 
prèvia i a continuació els equips 
classificats jugaven la fase final. El 
prebenjamí i el benjamí masculí van 
passar a la fase final. Van perdre 
davant els que finalment van acabar 
guanyant el torneig, l'Handbol Bordils i 
el BM la Roca 1.

Amb tot, s’ha de destacar la bona 
representació i participació per part de 
tots els jugadors a la trobada i 
felicitar-los per la gran feina feta.

Dos equips del PME a la Trobada 
d’Escoles de Bàsquet

El 17 de març de 2013 es va realitzar la 
tradicional Trobada d'escoles de 
bàsquet que organitza l'Escola Pia de 
Granollers. Dos equips de l'Escola de 
Bàsquet del Patronat Municipal 
d'Esports van participar d'aquesta 
divertida i entretinguda trobada matinal 
que va combinar bàsquet i diversió.

En aquesta edició la trobada es va 
realitzar al Pavelló Congost de 
Granollers i per a molts jugadors/es va 
ser el seu primer partit amb reglament. 
Per part franquesina, van participar-hi 
els equips entrenats per Josep Lozano i 
l'equip dirigit per Sarai Budia i Carla 
Alacambra, tot i que també van anar-hi 
jugadors del grup de l’Escola que 
entrena Guillem Estrada.

El format de trobada d'aquest any 
combinava partits de bàsquet i 
concursos individuals, amb altres 
activitats esportives. Un cop acabats 
els partits i activitats, tots els partici-
pants van ser obsequiats amb un regal 
commemoratiu.

Exitosa participació als 
Tornejos de Setmana Santa 2013 
dels equips de bàsquet del PME

Les vacances de Setmana Santa no 
van aturar el bàsquet. Així, els equips 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
categories mini masculí i cadet femení 
van participar en el X Torneig de 
Cambrils i el I Torneig Mercat del Ram 

de Vic, respectivament.

El mini masculí, entrenat per la Carla 
Alacambra i la Sarai Budia, va estar 
cinc dies a terres tarragonines en un 
torneig de primer nivell on es van 
combinar activitats basquetbolístiques i 
experiències de convivència que molts 
d’ells no oblidaran. Esportivament, van 
assolir la millor classificació en els 
darrers anys de participació: el cinquè 
lloc. El dissabte 23 de març de 2013 
van començar el torneig contra l’equip 
local de Cambrils perdent per un ajustat 
64-58 en un partit d’allò més trepidant. 
L’endemà es van imposar al BC Sant 
Quirze per 67-54 en un molt bon partit 
dels jugadors entrenats per la Carla. 
Molt encert en el llançament i un forta 
defensa tota la pista van ser les claus 
de la victòria. A la tarda, l’esforç del 
matí els va passar factura i van perdre 
per 65-38 contra el Toulouse francès. 
La derrota contra el Toulouse va 
condemnar l’equip a haver de lluitar pel 
cinquè lloc. En aquesta fase es va 
imposar al Bàsquet Altafulla per 70-17 i 
a la darrera jornada es va imposar per 
un contundent 52-33 a l’Escola El 
Salvador de Saragossa. 

El miler de jugadors que van participar 
en aquest torneig (44 equips de 4 
categories diferents) van passar el 25 
de març a les instal·lacions de Port 
Aventura.

Pel que fa al torneig cadet femení, 
l’equip entrenat pel Toni Olivares i 
l’Albert Pericas va fer un paper molt 
digne al I Torneig Mercat del Ram de 
Vic-Femení Osona. La competició, de 
tres dies, es va iniciar el 25 de març i 
les franquesines també van debutar 
amb victòria ajustada i treballada 
contra el CB Torelló (46-50). En el 
següent partit, contra les amfitriones, el 
Femení Osona, van caure en un mal 

partit per 32-49. I en el darrer partit 
d’aquesta primera fase, l’equip 
franquesí va caure derrotat contra 
l’equip italià del Fanfulla. La superioritat 
física de les italianes les va portar a 

perdre per un contundent 34-60. 
Aquesta derrota les portava a lluitar 
per la cinquena posició i en aquesta 
lluita, primer es van imposar de forma 
còmoda al Femení Osona B per 57-35 i 
en el darrer partit de la competició van 
caure derrotades per l’Askatuak de 
Sant Sebastià per un clar 37-60.

Aida González i Judith Berruezo, 
medalla de bronze al 
Campionat europeu de Twirling 

Les franquesines Aida González i Judith 
Berruezo, components del Club Twirling 

La Torreta van obtenir medalla de 
bronze al campionat d'Europa celebrat 
a Amsterdam els dies 28, 29 i 30 de 
març de 2013. A la competició hi van 
prendre part clubs procedents de 
Bèlgica, Noruega, Croàcia, Itàlia i 
França, a més d’Holanda, el país 
amfitrió.

L'infantil masculí d'handbol de les 
Franqueses guanya el Torneig de 
Calella

Després de fer un campionat molt 
complet, l’infantil masculí d’handbol del 
PME Les Franqueses va guanyar el 
prestigiós Torneig de Calella de 2013, 
que va tenir lloc durant el període de 
Setmana Santa. L’equip franquesí va 
superar a la semifinal un equip alemany 
a priori més fort físicament i amb més 
llançament. La final, contra l'Epic 
Casino de Matadepera, va acabar en 
empat. Per determinar el guanyador es 
va realitzar una pròrroga on qualsevol 
petit error donaria la victòria a un o 
altre equip. El punt d’inflexió el va 
posar l'equip franquesí, que es va 
acabar emportant una final molt 
treballada i demostrant els mèrits que 
els van portar a aconseguir del títol de 
campions.
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El conseller Felip Puig repeteix a 
les trobades de petanca de les 
Franqueses

La XVI Trobada de Petanca, organitza-
da pel Club Petanca Corró d’Amunt i el 
Patronat Municipal d’Esports, es va 
celebrar el dissabte 6 d’abril de 2013 a 
la zona esportiva de Corró d’Amunt. 
Diverses entitats del municipi, el CP 
Bellavista, el CP Corró d’Amunt, el CP 
Llerona i el CP Casal d’Avis de Corró 
d’Avall i el de Bellavista, s’havien citat 
per gaudir d’una matinal amistosa. 

El conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, va participar a la Trobada. 
L’afició del conseller per la petanca és 
coneguda i en diverses ocasions ha 
practicat aquest esport amb les entitats 
del municipi. El conseller Felip Puig i 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, van competir entre ells i 
l’alcalde va resultar-ne el guanyador 
–era la primera vegada que superava 
el conseller. En un ambient distès el 
conseller va assegurar que si hagués 
sabut que l’alcalde estaria tan content 
de guanyar-lo li hauria donat peixet en 
trobades passades. Felip Puig va agrair 
la rebuda del poble de Corró d’Amunt i 
va destacar el gran ambient per part de 
tots els jugadors al llarg de la jornada.

Les partides van començar a les nou 
del matí i es van allargar fins a la una. 
A mig matí, pels volts de les deu, es va 
fer una parada per gaudir d’un 
esmorzar de forquilla i ganivet. Un cop 
acabat l’àpat es va entregar un record 
als representants de les entitats de 
petanca de les Franqueses i tots els 
assistents van rebre un metre per, tal i 
com va dir l’alcalde, “establir una única 
mesura quan juguem”. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
regalar al conseller un exemplar del 
llibre que commemora el 30è aniversa-
ri del Patronat, “30 anys al teu costat”, i 
un clauer. Tant el regidor José Ramírez 
com el director-gerent del Patronat 
Municipal d’Esports, Josep Campaña, 
també van jugar a petanca. La regidora 
de Sanitat i Gent Gran i Agricultura, 
Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria 
Pruna, també va fer acte de presència 

a la trobada.

270 ciclistes participen al XVIII 
Trofeu BTT Corró d’Amunt

El Club Ciclista Corró d’Amunt va 
organitzar el XVIII Trofeu BTT Corró 
d’Amunt el diumenge 7 d’abril de 2013. 
La cursa era vàlida per a l’Open 
Barcelona i la Kid’s Cup, i va reunir més 
de 270 ciclistes. El recorregut tenia una 

distància de 7 km exigents i alhora 
divertits per als participants. L’itinerari 
de la Kid’s Cup tenia una distància de 
350 m. El president del CC Corró 
d’Amunt, Josep Mauri, va dir que el 
circuit és dels més valorats pels 
ciclistes gràcies a la combinació de 
zones molt tècniques. 

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, van valorar el 
paisatge de Corró d’Amunt com a ideal 
per a la pràctica de la BTT. Els boscos 
frondosos amb pistes forestals ràpides 
són de les preferides pels amants 
d’aquest esport. 

La Trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix un centenar de nens i 
nenes

Un centenar de nens i nenes va 
prendre part a la tradicional Trobada 
d'escoles de bàsquet de les Franqueses 
2013 que es va celebrar el cap de 
setmana del 13 i el 14 d’abril al pavelló 
poliesportiu municipal.

Un total de 110 participants d'onze 
equips van prendre part a la jornada 
que va organitzar el Patronat Municipal 
d'Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses.

L'activitat, d'allò més divertida i 
didàctica, suposava el primer “partit” 
de la seves carreres basquetbolístiques 
per a molts. Es van jugar partits, tot 
separant tres categories (2005, 2006 i 
2007). Els clubs participants van ser: el 

PME Les Franqueses, el CB Lliçà 
d'Amunt, el CB Vila de Montornès, el 
CB Santa Perpètua i l'Escola Pia de 
Granollers. Els partits es van disputar 
amb les normes del reglament del 
minibàsquet, on no hi ha puntuació, per 
fomentar el principi bàsic d'aquest 
reglament, jugar. Entre partit i partit, 
l'organització de la trobada, els 
entrenadors de bàsquet del PME Les 
Franqueses, van preparar activitats 
paral·leles en què, de forma individual, 
els jugadors i jugadores van poder 
millorar conceptes de bot i tir de 
manera divertida. Un cop acabats els 
partits es va fer l'entrega de medalles 
per a tots els participants i es va 
realitzar un esmorzar de germanor.

9 franquesins participen al XXXV 
Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate

El XXXV Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate es va disputar 
el cap de setmana del 20 i 21 d’abril de 
2013 a Leganés (Madrid) amb uns 500 
participants. Els karatekes tenien fins a 
13 anys i eren de les categories kata, 
kumite y prekumite. Nou components 
del gimnàs Nokachi de les Franqueses 
formaven part de la selecció catalana: 
Xavi Sevillano, Ainoa Astorga, Jordi 

Valdivia, Aaron Raya, Juan Sánchez, 
Izan Sevillano, Rafa Migueles, Roger 
Burriel i Wiam Koubiss. Al campionat 
van destacar les medalles de bronze de 
Roger Burriel i Juan Sánchez en kumite 
masculí i la proclamació com a campió 
d’Espanya de Jordi Valvidia en 
categoria de prekumite masculí. 

Més de 1.100 participants a l’XI 
Caminada Popular de les 
Franqueses

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès, que va tenir lloc el 21 
d’abril de 2013 al matí, va superar els 

1.100 participants, un nou rècord 
d’inscripcions. El Patronat Municipal 
d’Esports, organitzador de l’esdeveni-
ment, havia previst per a aquesta 
onzena edició poder arribar fins a un 
màxim de 1.200, xifra que se situa ja al 
límit de la capacitat logística per fer que 
una caminada d’aquests tipus sigui 
satisfactòria per a tothom.

Com és tradicional, la sortida i arribada 
es va fer des de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

A partir de les 8 del matí els partici-
pants van fer un recorregut per 
diversos punts del municipi, que els va 
portar a esmorzar a la zona esportiva 
municipal de Corró d’Amunt. Una 
vegada van finalitzar la caminada, tots 
els participants van rebre un obsequi 
commemoratiu, que en aquesta ocasió 
era una capelina amb el logotip del 30è 
aniversari del Patronat Municipal 
d’Esports, un entrepà de botifarra i 
també van participar al sorteig de 
diversos obsequis. 

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès va tornar a comptar amb 
la col·laboració del Club Bàsquet Les 
Franqueses i l’AE Handbol Les 
Franqueses.

Els alumnes de l'Escola de Tennis 
de les Franqueses gaudeixen del 
Trofeu Comte de Godó

El 23 d'abril de 2013 l’Escola de Tennis 

Jordi Plana va fer la tradicional sortida 
al Trofeu Comte de Godó. És el tercer 
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del 
Club de Tennis Cardedeu i els alumnes 
de l'Escola de Tennis de les Franqueses 
del Patronat Municipal d’Esports. Uns 
40 alumnes van gaudir de l’ambient del 
Godó veient diferents partits de 
jugadors com Tommy Robredo, 

Nicolay Davydenko, Tomas Berdych, 
entre d’altres, i també van poder 
demanar autògrafs i fer-se fotos amb 
Rafa Nadal.

MAIG 2013

Tercera posició del cadet femení 
d'handbol al sector de Campionat 
d'Espanya a Castro Urdiales

El 10, 11 i 12 de maig de 2013 es va 
disputar la fase sector del Campionat 
d'Espanya d’handbol a Castro Urdiales 
on el cadet femeni d'handbol de les 
Franqueses va participar. 

Al primer partit davant les locals de 
Castro Urdiales van aconseguir una 
gran victòria en guanyar per un ajustat 
22 a 23 gols. L’endemà, dissabte, van 
jugar davant el BM Zuazo, primeres del 
País Basc. L’enfrontament també va 
ser molt igualat fins al tram final, on les 
jugadores basques van marxar en el 
marcador per 8 gols de diferència. 

El diumenge encara hi havia opcions de 
classificació per al Campionat d’Espan-
ya si es guanyava el Villaverde de 

Madrid i acompanyaven els resultats 
dels altres equips. El partit de Villaver-
de va ser molt intens i, tot i començar 
amb un parcial negatiu, les jugadores 
franquesines van tornar al partit 
escurçant la diferència. A partir de la 
segona meitat el Villaverde va marxar 
en el marcador amb un joc molt 
elèctric. 

La participació en aquest sector s’ha de 
considerar positiva, amb bons resultats 
malgrat que només es va aconseguir 
una victòria. Les dues derrotes van ser 
davant de dos equips molt competitius. 
Cal felicitar les jugadores i el cos tècnic 
per la fita aconseguida, uns grans 
resultats que mostren l'esforç i 
constància d'aquest grup.

Es lliuren els premis del concurs 
de fotografia de l’XI Caminada 
Popular

El 14 de maig de 2013 va tenir lloc 
l’acte de lliurament dels premis del 
concurs de fotografia de l’XI Caminada 
Popular de les Franqueses que es va 
celebrar el mes d’abril organitzada pel 
Patronat Municipal d’Esports. 

L’acte de lliurament es va fer a la 
primera planta del Complex Esportiu 
Municipal de les Franqueses, on hi 
havia instal·lada una exposició amb una 
mostra de les fotografies presentades 
enguany al concurs i va anar a càrrec 
de l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

Els guanyadors del concurs de 
fotografia van ser els següents. Primer 
premi, José Antonio Pérez, de Montor-
nès, que va presentar la fotografia “Un 
día espléndido”. El 2n premi va 
correspondre a Ismael Cañas, de les 
Franqueses del Vallès, amb la fotogra-
fia “Reflexant la caminada”. El 3r premi 
va ser per a Imma Puerto Sánchez, de 
Ripollet, per la instantània “Camí de 
roselles”.

L’infantil femení d’handbol, segon 
a la Fase Sector disputada a Elx

L’equip infantil femení d’handbol de les 
Franqueses, que va disputar el 18 i 19 
de maig de 2013 a Elx la Fase Sector 
per accedir al Campionat d’Espanya es 
va quedar a les portes, amb una 
meritòria segona posició. 

A la competició van jugar-hi l’Elx, el 
BM Roquetas i el BM Cartagena, a més 
del conjunt franquesí. Les jugadores 
franquesines van aconseguir dues 
victòries, davant l’Elx, 20-22, i contra el 
BM Cartagena, 16-33. El partit que 
decidia, doncs, el campió de la Fase 
Sector, va ser el que enfrontava les 

franquesines contra el BM Roquetas. El 
rival es va mostrar molt superior i es va 
endur la victòria per 29-16, aconseguint 

així la classificació per al Campionat 
d’Espanya. L’experiència va ser molt 
positiva per a les jugadores, segur que 
no l’oblidaran. Cal felicitar-les i seguir 
endavant, ja que encara tenen molt 
camí per recórrer.

Quim Magán guanya la cursa El 
Trencacoll

La 1a Cursa de Muntanya El Trencacoll 
es va disputar el diumenge 19 de maig 
de 2013 amb 400 corredors, el nombre 
màxim de participants que s’havia fixat 
el Club Ciclista Corró d’Amunt. 

Per primera vegada, el Club Ciclista va 
deixar la bicicleta per un dia i es va 
calçar les vambes per córrer. Per a la 
prova va recuperar el Trencacoll, un 
antic camí que havia quedat en desús i 
inutilitzable. La cursa oferia dos 
recorreguts: un de llarg de 21 km i un 
altre de curt de 10 km. Tant un 
recorregut com l’altre presentaven uns 

terrenys variats, ràpids i tècnics, i de 
diversos nivells que divertien i feien 
suar de valent els participants. 

El campió absolut de la cursa va ser 
Quim Magán (El Món) amb un temps 
d’1 h 28 min 44 s. 

La satisfacció dels corredors va animar 
els organitzadors a muntar una segona 
cursa l’any vinent. Els participants, a 

més de l’excel·lent organització, van 
destacar els paratges naturals del poble 
de Corró d’Amunt que afegien un plus 
d’atracció a la cursa. 

JUNY 2013

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras 
practiquen vela

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras van 
gaudir d'una jornada de vela el 
dimecres 5 de juny de 2013. Dins del 
Programa Escolar de Promoció 
Esportiva (PEPE), entre el Patronat 
Municipal d'Esports i les escoles es va 
organitzar la sortida de bateig de vela 
al Port Olímpic juntament amb el 
Centre Municipal de Vela de Barcelona.
 
El bon temps i vent de la jornada van 
afavorir la pràctica esportiva. Els nens i 
nenes van participar-hi amb molta 
il·lusió i van poder gaudir d’un esport 
diferent. 

600 esportistes a la XXIX Diada 
de l’Esport

La XXIX Diada de l’Esport, organitzada 
pel Patronat Municipal d’Esports, va 
tenir lloc el dissabte 8 de juny de 2013. 
La jornada va aplegar més de 600 
esportistes amb els seus acompan-
yants animant des de les grades.

A partir de les 9 h es van jugar al 
pavelló i a la pista poliesportiva els 
partits de la secció de bàsquet i 
handbol del Patronat Municipal 
d’Esports. També va haver-hi la 
trobada del grup de bàdminton, 
patinatge, aeròbic, gent gran, psicomo-
tricitat i prebenjamí.  

Tots els participants de la XXIX Diada 
de l’Esport van tenir un petit obsequi: 
un pilota de platja. A més de rebre un 
esmorzar o berenar segons la franja 
horària en què juguessin o competissin. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
donar les gràcies a tots els jugadors, 
esportistes, entrenadors, col·labora-
dors, delegats, amics i familiars per 
acompanyar dia a dia tots els petits 

esportistes del Patronat i fer que 
l’esport a les Franqueses no pari de 
créixer.

D’altra banda, el diumenge 9 de juny 
va haver-hi jornada de portes obertes a 

la zona d’aigües del Complex Esportiu 
Municipal. Una cinquantena de 
participants van poder gaudir d’una 
estona a la piscina de les Franqueses, 
ja que hi havia lliure accés.

Més de 400 competidors prenen 
part al IV Trofeu d’equips Karate 
Nokachi de les Franqueses

El 8 de juny de 2013 es va celebrar el 
IV trofeu equips Karate Nokachi on es 
van inscriure 12 clubs d’arreu de 
Catalunya. El trofeu va comptar amb la 
participació de més de 400 competi-
dors. 

Les categories van ser des dels més 
petits de 5 anys fins als sèniors, tots 
ells en modalitat de kumite (combat) i 
per equips. Agustín Núñez i Montse 
Marín, responsables d’aquest esdeve-

niment, es van mostrar molt orgullosos 
i agraïts per la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports, Sidorme, 
Sports Granollers, Esclat i Fck, així com 
amb pares i amics que van fer possible 
la IV festa del karate Nokachi.

Alfonso Guillen i Ana Belén 
García, primers classificats de la 
27a Cursa de Bellavista

Alfonso Guillen i Ana Belén García van 
ser el guanyadors de la 27a edició de la 

Cursa de Bellavista celebrada el 9 de 
juny de 2013. La prova, organitzada pel 
Grup Fondistes de Bellavista, amb el 
suport del Patronat Municipal 
d’Esports, va reunir enguany més de 
700 corredors. La forta pluja del 
dissabte, que va obligar a tornar a 
marcar el circuit, i el fet que la Cursa de 
Pineda, que tradicionalment es feia el 
primer diumenge de mes i enguany ha 
estat el segon, va minvar la presència 
de participants a Bellavista en relació a 
l’any passat.

Es dóna la circumstància que en la 
present edició de la prova el guanyador 
masculí, Alfonso Guillen, i el tercer 
classificat Jordi Martos, són de 
Bellavista. El segon lloc va ser per a 
Gerard Molist. La guanyadora en 
categoria femenina, Ana Belén García, 
resideix a Granollers, però també havia 
estat veïna de Bellavista. El segon lloc 
en categoria femenina va ser per a la 
franquesina de Bellavista i component 
del club A 4 El km, Camen Martín, i el 
tercer per a Mari Martínez.

A banda de la bona organització i un 
traçat exigent i atractiu, cal destacar 
una vegada més la gran quantitat 
d’obsequis que l’organització va lliurar 
als participants. Hi havia una samarreta 
tècnica i pantaló, una bossa de 
productes d’alimentació, així com 
esmorzar i fins i tot aperitiu per a qui li 
venia de gust. També es van sortejar 
120 lots de diversos productes entre els 
participants. 

El lliurament de premis de la 27a Cursa 
de Bellavista va anar a càrrec de 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esport, José 
Ramírez, i el president del Club 
Fondistes de Bellavista, Ramón 
Berruezo.

Maverick i Isaac Viñales visiten el 
Centre Tècnic del Vallès

El pilot de Moto3, Maverick Viñales, i el 
seu cosí i també pilot de la mateixa 
categoria, Isaac Viñales, van visitar el 
Centre Tècnic del Vallès el 12 de juny 
de 2013.

 L’alcalde Francesc Colomé i el director 
del Centre, Joan Montcanut, van rebre 
els pilots, que van visitar les instal·la-

cions i, a continuació, van oferir una 
xerrada als alumnes, que els van poder 

fer preguntes i demanar autògrafs. 

115 alumnes gaudeixen de la 
Jornada de Primària 
organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports

El divendres 14 de juny de 2013 a partir 
de les 9 del matí es va realitzar a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall la Jornada de Primària, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports, que va reunir 115 alumnes. 

Tots els participants eren nens i nenes 
de sisè de les escoles de les Franque-
ses del Vallès, concretament del 
Guerau de Liost, Bellavista Joan Camps 
i Joan Sanpera i Torras. Les escoles 
Colors i Camins no hi van assistir 
perquè encara no tenen alumnes de 
sisè.

Un total de 115 escolars van participar 
en la jornada, que estava dividida en 

diferents esports, futbol, handbol, 
bàsquet i bàdminton, que es realitzaven 
entre el camp de futbol, el pavelló i la 
pista poliesportiva.

Els alumnes estaven dividits en 
diferents equips que portaven una 
samarreta (obsequi del Patronat 
Municipal d’Esports) especial per a 
l’ocasió i d’un color diferent per 
diferenciar-se entre equips.

A mig matí el Patronat Municipal 
d’Esports va obsequiar tots els 

participants amb un bon esmorzar per 
agafar forces de cara a la segona part 
de la jornada.

Abans de finalitzar l’activitat i com a 
cloenda es va fer la tradicional foto de 
grup amb la presència de l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramirez, que 
van tenir l’ocasió de saludar i conversar 
amb els nens i nenes de com havia 
anat la jornada.

Gran acollida de la I Edició del 
Torneig de Futbol Base del CF 
Bellavista Milán

El cap de setmana del 15 i 16 de juny 
de 2013 es va celebrar a la zona 
esportiva municipal de Bellavista la I 
edició del Torneig de Futbol Base del 
CF Bellavista Milán amb una molt bona 
climatologia i molta afluència de públic 
als dos camps. 

El torneig va complir els objectius 
marcats, que eren principalment que 

els participants s'ho passessin bé i 
donar una bona imatge del CF 
Bellavista Milán a nivell organitzatiu, 
esportiu i social.

Resultats de les finals: 
-Categoria escola: 
EF Vallès 4 - CF Parets 2
-Categoria prebenjamí: 
CF Parets 6 - UE Sant Fost 2
-Categoria benjamí: 
FC Argentona 3 - UEC Mataró 6
-Categoria aleví: CF Bellavista Milán  - 
CE Lliçà d'Amunt 2

Exitosa cloenda de temporada del 
Club de Bàsquet Les Franqueses

El diumenge 16 de juny de 2013 el Club 
de Bàsquet Les Franqueses va reunir 
uns cent vuitanta participants en el 
tradicional dinar-cloenda de final de 
temporada. En una jornada d'allò més 

divertida, els petits i els pares van 
realitzar partits i competicions al 
pavelló i un cop acabades les diferents 
activitats els assistents van poder 
gaudir del primer bany de l'any a la 
piscina municipal. Aquest any, com a 
l'anterior edició, una botifarrada amb 
mongetes van servir per acomiadar 

una temporada llarga que ha tingut 
com a premi més especial l'ascens del 
primer equip femení a la Segona 
Divisió Catalana.

Després de la botifarrada la junta 
directiva del club va aprofitar per fer un 
sorteig d'articles de l’entitat. A l'acte hi 
van ser presents el regidor d'Esports, 
José Ramírez, i la regidora de Cultura, 
Rosa M. Isidro.

Sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran a Perata- 
llada, l’Estartit i les Illes Medes

El dijous 20 de juny de 2013 va tenir 
lloc la sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran que organitza 
el Patronat Municipal d’Esports. En 
aquesta ocasió van visitar Peratallada, 
l’Estartit i les Illes Medes.

La jornada va iniciar-se ben d’hora, poc 
abans de les 8 del matí, amb el grup de 
56 persones convocades a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Cal destacar la presència de la regidora 
de Cultura, Rosa Maria Isidro, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

Al voltant de les 10.30 h es va arribar a 
Peratallada, un petit poble que pertany 
al municipi de Forallac, al Baix 
Empordà, i que ha estat declarat 
conjunt històric en formar part d’un 
dels nuclis històrics de l’arquitectura 
medieval més importants de Catalunya. 
Es va fer una visita guiada durant la 
qual es va ensenyar als assistents els 
edificis més representatius: l’església, 

l’antiga casa consistorial i les antigues 
muralles de la ciutat.

Finalitzada la visita a les 13.30 h, el 
grup es va desplaçar a l’Estartit, i més 
concretament al Restaurant la Sal, on 
es va poder degustar un menú molt 
complet amb un arròs de la zona.

Per finalitzar la sortida es va realitzar 
un creuer amb un sorprenent trimarà, 
amb visió submarina -únic a Catalun-
ya-, que es distingeix pel confort del 
seu equipament i l’estabilitat en la 
navegació, sent un exemple de 
seguretat gràcies a tres quilles 
compartimentades, així com per la 
seva cabina submergida, dotada de 
grans finestrals per oferir una visió 
excepcional de la riquesa del fons marí 
de les Illes Medes.

L’AE Pompeu Fabra clou la 
temporada

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d'Amunt la tradicional cloenda de 
l’AE Pompeu Fabra. Com cada any es 
va realitzar el torneig de Mixball, que 
consisteix en una lligueta a punts 
combinant partits de bàsquet i de futbol 
7. Cada partit guanyat sumava 3 punts.

S’hi van inscriure 6 equips, encara que 
finalment només van prendre-hi part 5. 
L' equip guanyador va ser l’AE 
Pompeu Fabra, empatat amb Cullell's 
Team. 

El dia del torneig hi van assistir entre 
participants i acompanyants unes 70 
persones. L’entitat espera tornar a 
repetir aquesta activitat l´any vinent.

Molt seguiment de la 1a edició del 
Memorial Juan Blázquez organit-
zat pel CF Bellavista Milán

El cap de setmana del 22 i 23 de juny 
de 2013 es va celebrar la primera 
edició del Memorial Juan Blázquez, 
organitzada pel Club Futbol Bellavista 
Milán. Aquest torneig va retre home-
natge a la trajectòria de Juan Blázquez, 
reconegut entrenador i home de futbol 
que va morir el passat mes de març a 
l’edat de 64 anys. Entre altres equips 
havia dirigit tres dels participants al 
torneig, la UE Canovelles, l’EC 

Granollers i el CF Bellavista Milán. 
L’altra conjunt participant va ser el CF 
Les Franqueses.

El desenvolupament del torneig va tenir 
molt de seguiment, sobretot el 
dissabte, amb gran afluència de públic i 
mitjans de comunicació. Va ser un 
emotiu reconeixement a una persona 
molt coneguda a nivell futbolístic 
comarcal i també en altres àmbits 
socials i empresarials.

Els resultats dels partits van ser els 
següents:
-Semifinals: CF Les Franqueses 3 - EC 
Granollers 6; CF Bellavista Milán 3 - UE 
Canovelles 1
-Final: CF Bellavista Milán 2 - EC 
Granollers 2 (l’EC Granollers va ser el 
guanyador en vèncer a la tanda de 
penals per 2 gols a 3).

Alta participació d’esportistes i 
familiars a la cloenda de la 
temporada de tennis i pàdel

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la zona esportiva municipal de 
Corró d’Avall la cloenda de la tempora-
da de tennis i pàdel. L’activitat va 
reunir molts participants, que van 
poder gaudir d’una gran matinal 
practicant el seu esport.

En tennis, de les 8.30 a les 10 h van 
prendre-hi part 20 adults. De les 10 a 
les 11 h van fer-ho 22 nens i nenes 
nascuts els anys 2004, 2005 o 2006. De 
les 11 a les 12 h hi van prendre part 20 
nens i nenes dels anys 2001, 2002 o 
2003, i de les 12 a les 13 h, 10 nens i 
nenes del 1996 fins al 2000.

En total, doncs, per la cloenda del 
tennis van passar 72 alumnes i els seus 

corresponents pares i mares o 
familiars, més de 150 persones en 
total, que van poder gaudir de campio-

nats per parelles de pares/mares i fills. 
La matinal també va comptar amb la 
presència del regidor d'Esports, José 
Ramírez.

Pel que fa al pàdel hi van participar uns 
70 alumnes, els quals es van dividir en 
dos quadres per fer un minitorneig 
entre ells (campionat masculí i femení).

A partir de les 13 h tothom que va 
assistir a la jornada va poder gaudir 
d’un refrigeri a la pista poliesportiva 
coberta, on posteriorment va haver-hi 
una entrega d’obsequis i un sorteig de 
diferent material.

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses guanya la Granollers 
Cup de la seva categoria

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses es va classificar com a 
primer de grup a la fase regular de la 
Granollers Cup, després de guanyar 
tots els seus partits. El diumenge 30 de 
juny de 2013, però, era el torn de la 
veritat ja que es jugaven les fases finals 
de la competició.

Així doncs, a vuitens de final van 
guanyar amb comoditat el Helset if, per 
21 gols a 10. A quarts de final van 
guanyar el Charlottelund-1 per 17 a 14, 
en un partit que ja havien sentenciat a 
la mitja part. A semifinals es van 

enfrontar a l’equip Vestby Hk, format 
per unes jugadores noruegues molt 
fortes fisicament, però a qui van poder 
guanyar per 14 a 9. Aquest resultat els 
va donar el pas a la final del torneig, 
que van haver de jugar contra el 
conegut equip de l’Handbol Puig d'en 
Valls d'Eivissa al Palau d'Esports de 
Granollers. Les noies franquesines van 
jugar una molt bona final, que van 
guanyar per 16 gols a 9. 

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, va poder celebrar amb les 

jugadores aquesta victòria tan impor-
tant.

El Pavelló Poliesportiu Municipal i la 
pista coberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall van acollir, 
entre dijous i diumenge, 128 partits de 
la Granollers Cup 2013. Organitzada pel 
BM Granollers amb la col·laboració de 
l’AEH Les Franqueses, aquesta 
competició té com a objectiu promocio-
nar l'handbol i valors com l'esportivitat, 
el respecte i el joc net entre els més 
joves.

JULIOL 2013

Recepció de l’Ajuntament als tres 
equips d’handbol més destacats 
de les Franqueses

Els equips d’handbol del municipi 
continuen sumant èxits esportius. És 
per això que l’Ajuntament els va 
organitzar, com va sent habitual els 
darrers anys, una recepció per 
reconèixer públicament el seu esforç. 

A l’acte, que es va fer el 2 de juliol de 
2013 a la tarda a la sala de plens de 
l’Ajuntament, es va homenatjar els 
integrants del sènior masculí de l’AEH 
Les Franqueses i les integrants dels 
equips cadet i infantil femenins del 
Patronat Municipal d’Esports.
 
L’acte, al qual van assistir l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, i el 
president de l’AEH Les Franqueses, 
Rafael Rosario, a més dels integrants 
dels equips i pares i mares dels 

jugadors, va consistir en el lliurament 
de plaques commemoratives per part 
de l’alcalde als capitans i entrenadors 
de cada equip, el lliurament d’un 
obsequi per part del Patronat a cada 
membre dels equips, la seva signatura 

en el llibre d’honor, i la foto de grup. 
Enguany, a banda de la típica foto dels 
homenatjats a les escales de l’edifici de 
l’ajuntament també se’n van fer una a 
la plaça mirant cap amunt, ja que el 
fotògraf estava situat al balcó. Acte 
seguit es va fer un piscolabis per a tots 
els assistents.

Pel que fa a les gestes esportives 
d’aquests equips, cal recordar que el 
sènior masculí de l’AEH Les Franque-
ses va aconseguir l’ascens a la Segona 
Divisió Catalana en quedar 2n de la 
primera fase del grup B de la 3a Divisió 
Catalana Preferent. Per la seva banda, 
l’equip cadet femení del PME va 
quedar 4t al Campionat de Catalunya, 
3r al sector del Campionat d’Espanya 
que es va fer a Castro Urdiales i 
campió de la Granollers Cup de la seva 
categoria. L’infantil femení del PME va 
quedar 1r de la fase regular de la Lliga 
Catalana, subcampió de Catalunya i 2n 
al sector del Campionat d’Espanya 
celebrat a Elx.

Recepció de l’Ajuntament als 
equips sèniors femenins del CE 
Llerona i del CB Les 
Franqueses

El 3 de juliol de 2013 a la tarda, 
l’Ajuntament va fer una recepció als 
equips sèniors femenins del Club 
Esportiu Llerona i del Club Bàsquet Les 
Franqueses per reconèixer públicament 

la bona temporada que van fer i que va 
acabar amb l’ascens de categoria de 
tots dos equips. L’amateur femení del 
CE Llerona va pujar a la lliga Preferent i 
el sènior femení del CB Les Franqueses 
ho va fer a la 2a Divisió Catalana.
 
L’homenatge va tenir lloc a la sala de 
plens de l’Ajuntament i com el dia 
anterior, dia en què es va fer la 
recepció a tres equips d’handbol del 
municipi, el procediment va ser el 
mateix: atorgament de plaques als 

representants de cada equip, entrega 
d’un petit obsequi i signatura en el 
Llibre d’Honor d’Esports per part de 
cada integrant dels equips, foto de grup 
i piscolabis final al darrere de l’edifici 
consistorial.
 
A banda de jugadores i entrenadors 
dels clubs, a l’acte també hi van assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el president del CE Llerona, 
Jaume Viñas, i el del CB Les Franque-
ses, Esteve Moliner.

La Societat de Caçadors participa 
a la Festa Major de Bellavista

La Societat de Caçadors de Bellavista 
va participar enguany a la Festa Major 
de Bellavista. En concret, va organitzar 
un campionat de tir el dia 6 de juliol de 
2013. L’entitat franquesina va muntar 
un recorregut de caça al Camp de Tir 
de les Franqueses, situat al camp de Ca 
l’Aymerich de Corró d’Amunt. L’activi-
tat va començar a les 9 del matí i va 
comptar amb una bona participació.

Destacada participació del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses al 
LXIV Campionat de 
Catalunya Absolut i XVI Para-Ar-
chery

El LXIV Campionat de Catalunya 
Absolut i XVI Para-Archery es a 
celebrar el 7 de juliol de 2013 a l'estadi 
de Can Jofresa de Terrassa. Hi van 
participar 115 esportistes representants 
de diferents clubs de Catalunya i va 
destacar la presència del president de 
la Federació Catalana de Tir amb Arc, 
Francesc Altarriba, i el subdirector 
general d'Activitats Esportives i 
Infraestructures del Consell Català de 
l'Esport, Oriol Marcé.

Tots els participants van enfrontar-se a 
un doble repte: mesurar-se amb altres 
arquers i aguantar una forta calor. El 
Club de Tir amb Arc Les Franqueses va 
participar en el Campionat amb 12 
arquers i va obtenir resultats notables 
en les diferents categories i modalitats 
en què van participar.
 
En la modalitat d'arc recorbat categoria 
esquirol va destacar el primer lloc 
d'Izan Garcia amb 301 punts i el tercer 

lloc de Guerau Camí amb 183 punts en 
la distància de 12 metres.
 
En la modalitat d’arc recorbat categoria 
benjamí Ruben Ruiz va obtenir una 
meritòria tercera plaça amb 315 punts 
en una atapeïda competició on entre el 
segon i quart classificat només hi va 
haver 2 punts de diferència, i a més, el 
guanyador va batre rècord del 
campionat. Joan Arnal va obtenir la 
quarta plaça amb 314 punts.

Claudia Gómez va obtenir el primer lloc 
en la modalitat d'arc recorbat categoria 
aleví femení amb 554 punts tirant a 
dues distàncies, una primera tanda a 

30 metres i una segona a 18 metres. 
En aquesta mateixa modalitat en 
masculí Alfred Rodriguez va aconseguir 
la quarta plaça amb 492 punts i també 
va destacar la bona classificació 
d'Arnau Altarriba incorporat recent-
ment al Club.

Una altra nova incorporació al Club, 
Sonia Arredondo, va obtenir una 
meritòria cinquena plaça en arc 
recorbat novell tirant a 50 i a 30 
metres.
 
Alicia Viladomiu va ser primera en la 
seva categoria, arc nu sènior femení, 
amb 256 punts a gran distància de la 
segona classificada, tirant a 30 i 18 
metres. En aquesta mateixa modalitat 
en masculí, els arquers Ramon, Àngel i 
Jordi van enfontrar-se als millors de 
Catalunya obtenint uns resultats que 
amb seguretat milloraran en futurs 
esdeveniments.

S’inaugura el primer parc indoor 
d’Europa dedicat als esports 
extrems

El 4 de juliol 2013 es va obrir al públic el 
Green Indoor Park, el primer parc d’oci 
d’Europa que combina esports extrems 
amb activitats recreatives. Aquest 

equipament pioner ocupa 25.000 m2 
de superficie en unes antigues naus 
situades al camí de Can Carreró de les 
Franqueses. L’espai el van inaugurar 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el secretari general de 
l’Esport, Ivan Tibau, i el director general 
del Green Indoor Park, Hugo Arnaiz.
Al parc s’hi poden trobar des 
d’instal·lacions amb rampes per 

practicar esports extrems com l’skate, 
els patins o les bicicletes BMX, un 
circuit de karts elèctrics, màquines de 
jocs que simulen les curses de Fórmula 
1, escalèxtric, jocs infantils amb 
inflables, un rocòdrom, circuit de trial, 
etc. La inversió que s’ha fet per 
condicionar les naus és d’1,5 milions 
d’euros i ha permès crear una vintena 
de llocs de treball fixos. L’horari 
d’obertura és de dimecres a divendres 
de 16 a 22 h i els dissabtes i els 
diumenges de 10 a 20 h, i les tarifes 
van des dels 2 euros de l’entrada de 
visitant fins al 16 euros per a un dia 
complet.

A banda de la passejada per totes les 
instal·lacions, els representants polítics 
van voler provar els karts elèctrics i van 
fer unes quantes voltes al circuit. Al 
final de l’acte inaugural, tant l’alcalde 
de les Franqueses com el secretari 
general de l’Esport van firmar a sobre 
d’un dels grans grafits que hi ha per 
totes les parets de l’espai, la majoria 
dels quals són obra del conegut grafiter 
barceloní Berok.

A banda de l’alcalde, també van ser 
presents a la inauguració per part de 
l’equip de govern de l’Ajuntament de 
les Franqueses el regidor d’Esports, 
José Ramírez, la regidora de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut, Rosa M. 
Isidro, el regidor d’Urbanisme, Esteve 
Ribalta, la regidora de Polítiques 
Socials, Gisela Santos, i la d’Obres i 
Serveis, Vanessa García.

Finalitzen amb èxit les 
activitats d'estiu del Patronat 
Municipal d'Esports

El 26 de juliol de 2013 van finalitzar les 
activitats esportives d'estiu que 
organitza el Patronat Municipal 
d'Esports. En aquesta edició, el Juliol 
Esportiu va comptar amb un total de 
357 participants d’edats compreses 
entre els 5 i els 16 anys. Com cada any 
els nens i les nenes van poder utilitzar 
pràcticament tots els espais esportius 
de què disposa la zona esportiva de 
Corró d'Avall: el camp de futbol, el 
camp de futbol 7, pistes de tennis, el 
pavelló, la pista poliesportiva i les 
piscines cobertes i descobertes del 
Complex Esportiu Municipal de les 
Franqueses. En tots aquests espais es 
van poder realitzar activitats esportives 
com ara futbol, bàsquet, handbol, 
tennis, voleibol, bàdminton, etc.

També es van portar a terme altres 
activitats fora de la zona esportiva com 
ara la cursa d'orientació al parc de 
Milpins i la bicicletada que es va 
realitzar en un circuit pel poble amb 
sortida i arribada a la zona esportiva 
municipal. Aquestes activitats es van 
realitzar dins de l'horari del Juliol 
Esportiu, de 9 a 13 h. 

A part de les activitats diàries, cada 
grup va poder realitzar també activitats 
puntuals que duraven matí i tarda fora 
de les Franqueses:
-Sant Quintí de Mediona: circuit de 
tirolines
-Navarcles: caiac, escalada, canoa
-Collbató: “trekking” per la muntanya i 
escalada
-Parc Vallparadís: cursa d'orientació i 
escalada al rocòdrom
-Saldes: taller d'orientació i circuit de 
tirolines i ponts de mico

També s'ha de destacar la sortida que 
es va fer als Campionats del Món de 
Natació que es van portar a terme a la 
ciutat de Barcelona.

Per altra banda, el 26 de juliol també va 
acabar l'Escola de tennis i pàdel d'estiu. 
Aproximadament un centenar de 
participants van gaudir d'aquests 
esports durant el mes de juliol. Pel que 
fa al tennis hi havia grups segons edats 
on els participants van poder fer un 

intensiu cada dia de dilluns a divendres 
en la seva hora programada. En el cas 
del pàdel es van fer grups on cadascun 
d'ells va fer un petit intensiu d’1, 2 o 3 
dies a la setmana.

Per últim, dir que el 26 de juliol també 
van finalitzar els campus de futbol 
organtizats pel CE Llerona i el CF Les 
Franqueses, que es van portar a terme 
a la zona esportiva de Llerona i de 
Corró d'Amunt. Els clubs van acabar 
molt satifets de la participació obtingu-
da.

AGOST 2013

L’equip Missirah de Parets 
guanya el III Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

La final de la tercera edició del Torneig 
Solidari de Futbol de les Franqueses, 
que es va jugar el 17 d’agost de 2013 a 
la tarda al Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Avall, va ser molt disputada. El 
partit, que enfrontava l’equip Missirah 

de Parets del Vallès amb el Banjae de 
Canovelles, va decantar-se a favor dels 
primers, que van acabar guanyant, 
després d’una pròrroga, pel resultat de 
3 gols a 2.

El matx, que va aixecar molta expecta-
ció i va omplir les grades de gom a 
gom, va ser molt emocionant, a causa 
de la igualtat i el bon joc dels dos 
equips. Si bé es van avançar els 
canovellins, els paretans van poder 
empatar el partit, i fins i tot posar-se 
per davant amb un 2 a 1. El Banjae, 
però, no va deixar d’atacar la porteria 
contrària fins que va aconseguir 
l’empat a 2 gols a pocs minuts del final 
del temps reglamentari. Tot apuntava 
que s’hauria de jugar mitja hora més de 
temps extra. I així va ser. A la pròrroga, 

però, només va poder marcar un dels 
dos equips, el Missirah, que va acabar 
enduent-se el torneig.

A l’acte d’entrega de premis van ser-hi 
presents l’alcaldessa accidental de les 
Franqueses, Rosa Maria Pruna, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. A la 
cerimònia es van donar trofeus al millor 
porter i al millor golejador del torneig, 
que van guanyar dos integrants de 
l’equip de Mataró, i als dos equips que 
van disputar la final.

Aquest és el tercer any que se celebra 
aquest torneig que organitza l’Associa-
ció Esportiva d’Immigrants del Vallès 
Oriental, amb seu a Bellavista, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Enguany 
hi han participat deu equips provinents 
de Vic, Mataró, Sabadell, Montornès, 
Parets, Granollers i Canovelles. La 
competició va començar el 22 de juny, 
cosa que va permetre poder disputar 
més partits que l’any passat, tots al 
Camp de Futbol Municipal de Corró 
d’Avall.

El CF Olímpic La Garriga guanya 
el 33è Trofeu Electrocamps de 
futbol

El 31 d’agost de 2013 a la tarda es va 
disputar la 33a edició del Trofeu 
Electrocamps de futbol a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. El 

guanyador del torneig va ser el CF 
Olímpic La Garriga. En segon lloc va 
quedar el CF Les Franqueses i en 
tercer el CF Vilanova del Vallès.

El torneig triangular, que constava de 
tres partits de 45 minuts de durada 
cadascun, va començar a les sis de la 
tarda, amb el partit entre els 
garriguencs i els vilanovins. Aquest 
matx va acabar amb empat a 0 gols i 
es va haver de resoldre a la tanda de 

penals, en què els garriguencs van 
acabar marcant quatre penes 
màximes, mentre que els vilanovins 
només en van transformar tres.

En el següent partit es van enfrontar 
l’equip local i organitzador del torneig, 
el CF Les Franqueses, i el perdedor del 
primer partit, el CF Vilanova del Vallès. 
Els franquesins es van mostrar 
superiors i van acabar guanyant per 1 
gol a 0. El darrer matx va enfrontar el 
conjunt local i l’equip garriguenc. 
Després d’una gran igualtat en el joc 
desenvolupat per ambdós conjunts, 
una rematada dins de l’àrea a les 
acaballes del partit va donar la victòria 
a l’Olímpic La Garriga, que es va 
acabar enduent el torneig. 
A l’entrega de les copes hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, i Marcel Camps i David 
Camps, en representació de l’empresa 
franquesina patrocinadora del torneig, 
Electrocamps.

SETEMBRE 2013

El CE Llerona guanya el III Torneig 
de Futbol Trofeu Ajuntament de 
les Franqueses

El Club Esportiu Llerona es va adjudicar 
el 4 de setembre de 2013 la tercera 
edició del Torneig de Futbol Trofeu 
Ajuntament de les Franqueses en 
derrotar el Club Futbol Les Franqueses 
pel resultat de 2 gols a 0. Al partit pel 
tercer i quart lloc, el CF Bellavista Milan 
va vèncer la US Corró d’Amunt per 3 
gols 1.

El III Torneig de Futbol Trofeu Ajunta-
ment de les Franqueses, organitzat pel 
Patronat Municipal d’Esports amb la 
col·laboració dels clubs participants, els 
més representatius del municipi, es va 
disputar els dies 3 i 4 de setembre.

A les 10 de la nit va començar, al Camp 
de Futbol Municipal de Corró d’Avall, la 
gran final del torneig entre el CE 
Llerona i el CF Les Franqueses, una 
reedició de la final de l’any passat, en 
què va guanyar el CF Les Franqueses 
per 3 gols a 2. El CE Llerona, doncs, 
tenia ganes de revenja i de seguida va 

fer notar que volia endur-se la copa. Al 
minut 9, després d’una jugada indivi-
dual per la banda dreta, Adrià Bona-
chela va driblar el seu defensor al límit 
de l’àrea i va engaltar un potent xut a 
l’escaire que va acabar al fons de la 
xarxa. El CE Llerona va continuar 
dominant la primera part.

A la represa, però, el CF Les Franque-
ses va sortir amb moltes ganes. Amb 

tot, va ser el jugador lleroní Àlex 
Español qui va estar a punt de marcar 
el segon gol per al seu equip enviant la 
pilota al pal al minut 11 de la segona 
part. Vuit minuts després, va ser el CF 
Les Franqueses el que va enviar una 
pilota al pal de la porteria defensada 
pel Llerona, en una jugada en què es 
va reclamar falta al porter. Quan 
semblava que el marcador ja no es 
mouria, Àlex Español va sentenciar la 
final amb el segon gol per al seu equip 
a tres minuts de l’acabament del matx.

A l’entrega dels premis per a tots els 
equips (vals en material esportiu per 
valor de 800 euros per al primer 
classificat, 600 per al segon, 400 per al 
tercer i 200 per al quart), hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, els presidents dels clubs 
i els capitans dels quatre conjunts. Acte 
seguit es va fer la foto de l’equip 
guanyador, que en les tres edicions del 
torneig sempre ha estat un equip 
diferent. En la primera va ser el CF 
Bellavista Milan i en la segona el CF 
Les Franqueses.

Quatre joves arquers del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses 
participen a la 10a edició del 
Trofeu Futurs Campions

El 8 de setembre de 2013 es va 
celebrar la 10a edició del Trofeu de 
Futurs Campions, amb la participació 
de quatre joves arquers del Club de Tir 

jugat, en camp de futbol 7, uns 120 
partits en total. Els resultats de les 
finals, la totalitat de les quals es van 
disputar diumenge a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, van ser els 
següents:
-Prebenjamí: Fundació Marcet, 4 – EC 
Granollers, 0
-Benjamí: Vila-real CF, 1 – Damm, 0
-Aleví: FC Barcelona, 1 – UD Cornellà, 0

En l’edició d’enguany de la competició, 
que ha tornat a organitzar amb èxit 
l’empresa Eventually Sport&Events 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d'Esports de les Franqueses, 

aquest municipi ha estat protagonista 
destacat, ja que ha estat seu de dues 
de les tres categories en la fase prèvia 
del torneig: l’aleví s’ha disputat a les 
instal·lacions municipals de Corró 
d’Avall i la prebenjamí a les de Corró 
d’Amunt.

Primers partits amistosos de la 
temporada de l'Escola de Bàsquet 
del PME

El 13 de desembre de 2013 van tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses els primers partits 

amistosos d’aquesta temporada de 
l’Escola de Bàsquet del Patronat 
Municipal d’Esports. En una hora es 
van disputar molts minipartits que van 
fer gaudir els més menuts de la secció 
de bàsquet. Els equips entrenats per 
Javi Liria i Josep Lozano es van 
enfrontar als de l’Escola del CB 
L'Ametlla. De mica en mica, aquets 
petits van aprenent la normativa del 

bàsquet i el que és més important, 
aprenen tot divertint-se.

Exhibició dels grups d’aeròbic 
escolar del PME

El 14 i 15 de desembre de 2013, el 
Patronat Municipal d’Esports va 
organitzar una exhibició de ball al 
pavelló poliesportiu municipal de Corró 
d'Avall. 

Les 21 nenes dels grups d’aeròbic que 
organitza el PME a les escoles Guerau 
de Liost, Joan Sanpera i Camins van 
mostrar al públic assistent les coreo-
grafies treballades durant aquest 
primer trimestre. Els nervis previs no 
van impedir que les nenes s’ho 
passessin d’allò més bé.

L’aleví femení d’handbol de les 
Franqueses participa a l’Hamboli-
cat d’Igualada

El 15 de desembre de 2013 l’aleví 
femení d’handbol de les Franqueses va 
disputar el torneig Hambolicat amb 
motiu de la Marató de TV3 a Igualada. 

El torneig va durar tot el matí i les 
franquesines van disputar tres partits. 
Els dos primers partits els van jugar 
contra el Tarragona i el Tàrrega A, amb 
reglament aleví expert de la federació. 
Per als qui no coneguin aquesta 
modalitat, es juga a camp sencer i es 
saca de centre després dels gols (una 
introducció a la zona). El tercer partit el 
van jugar amb reglament de minihand-
bol i a camp petit contra el Tàrrega B. 
L’equip franquesí estava format per 
només 6 nenes. Tot i amb això es va 
competir i treballar molt, guanyant el 
primer i el tercer partit i perdent contra 
el Tàrrega A de 2 gols de diferència. 

A més a més dels partits, els partici-
pants del torneig també podien gaudir 
d’una zona lúdica amb inflables, pintura 
de cara i diverses activitats, d’una 
xocolatada gratuïta, i pagant un petit 
import, fins i tot podies fer un passeig 
en globus.

En definitiva, les nenes s’ho van passar 
molt bé i van competir amb moltes 
ganes, tot col·laborant amb la Marató 
de TV3, que aquest any lluitava contra 
les malalties neurodegeneratives.

Presentació dels equips del CF 
Bellavista Milan

El 15 de desembre de 2013 es va fer la 
presentació de tots els equips del Club 
Futbol Bellavista Milan a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
En total van desfilar per la gespa 130 
jugadors i jugadores, esportistes que 
formen part d’un dels dotze equips del 
club de Bellavista. A la presentació hi 
va assistir l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
membres de la renovada junta directiva 
de l’entitat que encapçala Paco Flores.

Consell General del Patronat 
Municipal d’Esports

El 17 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sessió del Consell General 
del Patronat Municipal d’Esports a la 
sala polivalent del Complex Esportiu 
Municipal, acte que va estar presidit pel 
regidor d’Esports, José Ramírez, i que 
va reunir el conjunt de les entitats 
esportives locals i altres entitats, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel Patronat Municipal 
d’Esports durant l’any 2013 i la previsió 
per al 2014.

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millora en les instal·la-
cions esportives, de l’escola esportiva 
municipal, del manteniment de les 
instal·lacions, de les dades de participa-
ció del Patronat i del Complex Esportiu 
Municipal i de la convocatòria de 
subvencions per a activitats esportives 
per a l’any 2014. 

Cal destacar també l’assistència de 
Josep Randos, Rosa M. Isidro i Àngel 
Profitós, regidors de l’Ajuntament i 
membres del Consell d’Administració 
del Patronat Municipal d’Esports. Al 
finalitzar la sessió, el Patronat Munici-
pal d’Esports va oferir un refrigeri a tots 
els assistents per tal d’acomiadar l’any 
esportiu 2013 i felicitar a tothom les 
festes de Nadal.

Esmorzar de Nadal del Grup 
d’Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME

El 19 de desembre de 2013 va tenir lloc 

amb Arc Les Franqueses. La competi-
ció es va fer al camp municipal de tir 
amb arc del Fossat del Castell de 
Montjuïc de Barcelona. 

És un trofeu amb el qual s’inicia la 
temporada i en el qual només partici-
pen les categories dels més joves, és a 
dir, esquirol, benjamí, aleví, infantil, 
cadet i júnior (femení i masculí). Hi va 
haver una assistència rècord de més 
de cinquanta inscrits quatre dels quals 
eren representants del club franquesí, 
que van obtenir bons resultats. Així, 
Izan i Joan van quedar tercers en les 
seves categories (esquirol i benjamí). 
Claudia va quedar primera en aleví 
femení, i Alfred, quart en aleví masculí.

La jornada va ser una festa de l’arc per 
als nens i els familiars. Hi va haver molt 
bon ambient entre tots els nens i 
nenes, reflectint que el tir amb arc és 
més que un esport.

VI Torneig d’handbol Joan 
Sanpera de Festa Major

El 14 de setembre de 2013 va tenir lloc 
el VI Torneig d’handbol Joan Sanpera al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, amb motiu de la Festa 

Major de Corró d’Avall. Des de la 
categoria prebenjamí fins a la infantil, 
els equips van jugar un partit davant el 
BM Granollers de la seva corresponent 
categoria.

Un total de 14 equips van prendre part 
en aquest torneig amb un total de 160 
participants. Els equips van ser 1 
prebenjamí masculí, 2 benjamins 
masculins, 1 aleví femení, 2 alevins 
masculins i 1 infantil masculí. 

Els premis van ser per al 1r i 2n 
classsificat, per al millor jugador del 
partit, el millor jugador local i el màxim 
golejador de l’enfrontament. El regidor 

d’Esports, José Ramírez, va estar 
present a l’entrega de premis.

El Patronat Municipal d’Esports, 
col·laborador d’aquesta activitat que va 
organitzar l’AEH Les Franqueses, va 
obsequiar tots els participants amb un 
esmorzar.

55 corredors participen a la II 
Clàssica Ciclista de les 
Franqueses

El 14 de setembre de 2013 a la tarda es 
va disputar la II Clàssica Ciclista de les 
Franqueses, una cursa organitzada per 
la Unió Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, dins del programa d’actes de 
la Festa Major de Corró d’Avall. La 
distància a recórrer van ser 100 km en 
un circuit de 10 km que discorria per 
carreteres i carrers de Corró d’Avall, 
Llerona i Marata. Un recorregut amb 
pujades curtes i fortes que va fer-se 
molt dur per als 55 ciclistes que van 
prendre la sortida. Els participants 
pertanyien a una d’aquestes tres 
categories: elit, sub23 i master 30.

Cal destacar la presència d’un equip 
francès, el Martigues, que tenia dins les 
seves files el darrer guanyador del tour 
de Bulgària. El guanyador absolut va 
ser el corredor francès Cedric Eusta-
che, amb un temps total de 2 hores i 41 
minuts. Eustache va anar a una 
velocitat mitjana de 42,480 km per 
hora. D’altra banda, el corredor local 
Santi Segú va ser el guanyador a la 
categoria Master 30.

80 jugadors al 3 x 3 de bàsquet de 
la Festa Major de Corró d’Avall

El 14 de setembre de 2013 al matí, 
amb motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall, es va celebrar a la pista 
poliesportiva coberta de la zona 
esportiva municipal un 3 x 3 de bàsquet 
amb els jugadors i jugadores dels 
diferents equips del Patronat Municipal 
d’Esports.

Més de 80 basquetbolistes, de 
categories compreses entre premini i 
cadet, van gaudir de l’esport de la 
cistella competint entre ells separats 
per categories, i en equips de 3 o 4 
jugadors. Després de quatre hores de 

bàsquet, els equips vencedors en les 
diferents categories van ser: en 

categoria premini, Lakers; en mini, 
Toros; en infantil, Guays; i en cadet 
Equip 2.

Tots els participants van rebre esmor-
zar i medalles commemoratives, així 
com obsequis per als equips guanya-
dors.

Trenta participants al 
III Campionat de tie-breaks amb 
motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall

El 14 de setembre de 2013, amb motiu 
de la Festa Major de Corró d'Avall, el 
Patronat Municipal d'Esports va 
organtizar el III Campionat de 
tie-breaks a les pistes de tennis 
municipals de Corró d'Avall. Hi van 
participar una trentena de tennistes, 
entre adults i infants.

Es van fer campionats de tie-breaks a 
15 punts (adults) i pel que fa als més 
joves alguns van fer també tie-breaks a 
15 punts i una lligueta de tots contra 
tots. Cada participant va disputar un 
mínim de 2 partits de tennis. 

El Patronat Municipal d'Esports va 
obsequiar tots els participants amb una 
medalla i esmorzar.

La Festa de la bicicleta urbana 
d’enguany compta amb 200 
participants

El 15 de setembre de 2013 al matí va 
tenir lloc la Festa de la bicicleta urbana 
que tradicionalment organtiza el 
Patronat Municipal d’Esports dins dels 
actes programats de la Festa Major de 
Corró d’Avall. Més de 200 participants 
van poder gaudir d’un circuit urbà 
d’uns 12 km de distància, que va 
passar per Corró d’Avall, Bellavista i 

en el Complex Esportiu Municipal el 
tradicional esmorzar de Nadal de la 
gent gran. Tots els participants (uns 60) 
del Grup d'Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME van poder gaudir de 
l'esmorzar amb la presència de 

l'alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Durant l'acte es va fer un brindis, on es 
va desitjar unes bones festes i un feliç 
2014. Abans d'acabar l'acte tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l'alcalde i del regidor que de 
ben segur serà de bon ús per fer 
activitat física.

Uns 60 alumnes van participar a 
la trobada de Nadal de l’Escola de 
Tennis del PME

El 21 de desembre de 2013 a la tarda, 
l'Escola Municipal de Tennis de les 
Franqueses va realitzar la seva 
tradicional Trobada de Nadal. Hi van 
participar uns 60 alumnes des dels 
nens més petits de l'escola de tennis 
(infants de 5 anys), fins als nois de 
15-16 anys.

La trobada de Nadal va consistir a 
jugar una sèrie de campionats tennís-
tics on els alumnes jugaven un mínim 
de 2 partits. L'objectiu de la Trobada és 
que tots els nens passessin una 
divertida tarda jugant a tennis.

Els resultats dels diferents campionats 
realitzats segons les edats van ser:

-Campionat d'alumnes (anys 
2007-2008): finalista de consolació, 
Miquel Ortega; guanyador de consola-
ció, Marc Argemí; finalista de la fase 
final, Gerard Guiu; guanyador de la fase 
final, Neus Cebrian.
-Campionat d'alumnes (anys 
2005-2006): finalista de consolació, 
Noa Pardillo; guanyador de consolació, 

Gerard Navarro; finalista de la fase 
final, Esteve Ortega; guanyador de la 
fase final, David Müller.
-Campionat d'alumnes (anys 
2002-2003-2004): finalista de consola-
ció, Marc Pérez; guanyador de 
consolació, Daniel Noé; finalista de la 
fase final, Nil Morales; guanyador de la 
fase final, Màxim Chornyy.
-Campionat d'alumnes (anys del 1996 
al 2001): finalista de consolació, Èric 
Cejudo; guanyador de consolació, 
Rafael Barrio; finalista de la fase final, 
David Barrio; guanyador de la fase 
final, Arnau Caralt.

Tots els finalistes i guanyadors van 
rebre com a premi una medalla i tots 
els participants a la trobada de Nadal 
van ser obsequiats amb un suc de 
fruites i una felicitació de Nadal de part 
de l'Escola de Tennis Jordi Plana i del 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès.

Santi Segú i Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista Les 
Franqueses, subcampions de 
Catalunya de Ciclocròs

El 22 de desembre de 2013 es va 
disputar a Manresa el Campionat de 
Catalunya de Ciclocròs, amb la 
participació de corredors de la Unió 
Ciclista Les Franqueses. 

Santi Segú va quedar subcampió de 
Catalunya en la categoria master 30, 
Antoni Serra també va ser subcampió 
de Catalunya en mastrer 60 i Marc 
Ortega va ser 4t en master 40. La 
prova es va disputar en un circuit molt 
tècnic, magnífic per a la pràctica del 
ciclocròs.

El VI Torneig d'Handbol Memorial 
Joan Bufí compta amb la partici-
pació de 26 equips

El 28 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sisena edició del Torneig 
d'Handbol Memorial Joan Bufí al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, organitzat pel club AEH 
Les Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports. 

El format del torneig consistia en què 
cada equip local de les Franqueses, des 
de la categoria escola fins al juvenil 

femení (13 en total), jugués un partit 
davant un equip rival. Els clubs 
convidats van ser la Llagosta, la 
Garriga, Polinyà, Sant Esteve de 
Palautordera, BM Granollers, Montme-
ló i Canovelles.

Un cop finalitzat el partit corresponent 
es van determinar els trofeus al primer 
classificat, segon classificat, millor 
jugador, màxim golejador, regularitat i 
millor jugador local de cada partit i 
categoria. Els més petits, d'infantil fins 
a l'escola, van tenir, a més, una copa 
individual per la seva participació al 
torneig. 

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

Tres corredors de la Unió Ciclista 
Les Franqueses- Bicicletes Segú 
fan podi a la classificació final de 
la Copa Catalana de Ciclocròs

Tres ciclistes franquesins van pujar el 
29 de desembre de 2013 al podi de la 
classificació final de la Copa Catalana 
de Ciclocròs, després dels bons 
resultats obtinguts a la darrera cursa de 
la temporada, que es va disputar a Vic. 
Així doncs, Toni Serra es va proclamar 
campió en la categoria Master 60, i 
Santi Segú i Marc Ortega van quedar 
subcampions a la categoria Master 30 i 
Master 40, respectivament. 

Tots tres són membres de la Unió 
Ciclista Les Franqueses-Bicicletes 
Segú. En la cursa disputada a Vic, els 

resultats d’aquests tres ciclistes 
franquesins van ser els següents: Toni 
Serra va quedar en 2n lloc, i Santi Segú 
i Marc Ortega van quedar en 4a 
posició. Per la seva banda, Pere 
Amadó també va fer una gran cursa i 
va acabar 3r en Master 30.

Llerona. La sortida i l’arribada va ser la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall i tots els participants van rebre 
a l’arribada un obsequi de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu de la Setmana 
de la mobilitat sostenible i segura (una 
matrícula per a la bicicleta i un clauer) i 
ampolles d’aigua que va oferir el PME 
a tots els ciclistes.

Un cententar de participants al III 
Campionat de pàdel de Festa 
Major

El 13, 14 i 15 de setembre de 2013 es 
va disputar el tradicional Campionat de 
pàdel de festa major. Aquest tercera 
edició va començar el divendres a la 
tarda i va durar fins al diumenge al 
migdia, que es van disputar les finals de 
cada categoria: masculina, femenina i 

mixta. Al torneig hi van participar un 
centenar de persones, les quals van 
gaudir del pàdel durant tot el cap de 
setmana. Els campions i subcampions 
de la fase final van rebre per part del 
regidor d’Esports, José Ramírez, una 
copa com a reconeixement de la fita 
aconseguida, i els campions i subcam-
pions de consolació una medalla.

Classificació del Torneig:
-Categoria masculina: fase final: 
guanyadors del torneig, Manel Parra i 
José Martínez; subcampions, Marc 
Navarro i Alfons Ferreira. Consolació: 
guanyadors, Manel Valero i Pedro 
González; subcampions, Francesc 
Guardiola i Joan Pol Minguet  
-Categoria femenina: fase final: 
guanyadores del torneig, Gina Jorba i 
Lídia Ganduxé; subcampiones, M. Pau 
Nualart i Marta Maraña. Consolació: 
guanyadores, Mònica Diez i Anna 
Caparrós; subcampiones, Pilar Torras i 
Judit Bartolí
-Categoria mixta: fase final: guanyadors 
del torneig, M. Pau Nualart i Guillem 
Pujol; subcampions: Gina Jorba i Joan 
Pol Minguet. Consolació: guanyadors, 

Irene Vila i Joan Barceló; subcampions, 
Mònica Fernández i Jordi Galan

Èxit de la Tirada de Festa Major

Com cada any, incorporada dins de la 
Festa Major de Corró d'Avall, el 15 de 
setembre de 2013 el Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses va celebrar una 

tirada social que va consistir, d'una 
banda, en una exhibició dels arquers 
del club i, de l’altra, en una jornada de 
portes obertes a les persones que van 
voler provar aquest esport. 

Hi va haver presència de veïns de les 
Franqueses durant tota la jornada, 
especialment d’infants, alguns dels 
quals van demostrar excel·lents 
condicions per a la pràctica del tir amb 
arc. L'acte va finalitzar amb un aperitiu 
per als arquers i assistents.

Santi Segú guanya el 
Campionat de Contrarellotge de la 
Unió Ciclista 
Les Franqueses

El 22 de setembre de 2013 la Unió 
Ciclista Les Franqueses va organitzar el 
seu Campionat de Contrarellotge, 
aquest any amb la novetat que es van 
fer les dues cronos en un mateix dia: la 
de Corró i la cronoescalada de 
Montmany. Un total de 36 corredors 
van participar-hi. 

El guanyador de la crono de Corró va 
ser Miquel Novellas, amb un temps de 
13 minuts i 14 segons, i el guanyador 
de la crono de Montmany va ser Santi 
Segú, amb un temps de 9 minuts i 34 
segons. La suma dels temps va fer que 
el guanyador final fos Santi Segú. En 
les diferents categories, els guanyadors 
van ser els següents: Femina, Laura 
Cunillera; Elit, Oriol Aguilera; Master 
30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; 
Master 50, Chris Goere.

El Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació professional de 
jugadors

Des del mes d’octubre de 2013 i fins al 
mes de juny de 2014, el camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació per a jugadors de futbol 
impulsat per entrenadors majoritària-
ment provinents del RCD Espanyol. 
Molts d’ells són vallesans, com el 
franquesí Carles Martínez, entrenador 
de l’infantil de l’Espanyol, el roquerol 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del club barceloní, Xavi 
Díaz, responsable de Mitjans Audiovi-
suals i Anàlisi del Joc del Futbol Base 
de l’Espanyol, i Oriol Olivé, de l’RCDE 
Stage. Completen l’equip tècnic Joan 
Argemí, del FC Cardedeu, i Ferran 
Bramona, del RCDE Stage. Hi ha 
apuntats uns 30 jugadors, que entrenen 
els dilluns i dimarts de 17.30 a 19.30 h.

Segons l’empresa que han creat 
aquests tècnics per poder fer aquesta 
activitat, Alwaysoccer Barcelona, “els 
objectius i continguts de les sessions 
d’entrenament estan orientats a la 
millora tècnica i tàctica del jugador, per 
aconseguir que aquest resolgui amb 
èxit les diferents situacions exigides pel 
joc”. Així, els principals atractius 
d’aquesta oferta són els entrenaments 
en grups reduïts, la metodologia 
adequada a cada edat, l’aprofundiment 
de la tècnica individual i col·lectiva, la 
millora dels conceptes tàctics, els 
consells dietètics i mèdics, i l’assesso-
rament al jugador en tot allò que 
envolta el món del futbol. 

El passat 23 de setembre, dins de les 
jornades de portes obertes que va 
oferir l’empresa, els joves assistents 
van rebre la visita de l’entrenador de 
porters i exporter de l’Espanyol Tommy 
N’Kono, responsable del centre de 
tecnificació per a porters que tindrà lloc 
els mateixos dies i hores al camp de 
futbol de Corró d’Amunt.

El lligam d’aquest centre de tecnificació 
amb el club blanc-i-blau és molt estret. 
Un dels incentius que ofereix és que, si 
la direcció d’Alwaysoccer ho creu 
convenient basant-se en la qualitat de 
cada jugador, els alumnes podran fer 

les proves per entrar al RCD Espanyol 
gestionades des del centre.
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La franquesina Anna Riera queda 
segona a la Marató de Collserola

Anna Riera i Pla, veïna de Corró d’Avall 
de 47 anys, va quedar en segona 

posició de la general femenina a la XIX 
edició de la Marató de Collserola, que 
es va disputar el 6 d’octubre de 2013. 
Es tracta d’una de les clàssiques de les 
curses de muntanya. El Patronat 
Municipal d’Esports felicita per aquesta 
gesta l’atleta del Club Atletisme 
Canovelles i l’anima perquè continuï 
aconseguint èxits.

Jornada d’hípica per a 18 alumnes 
de la Fundació Apadis

El 17 d’octubre de 2013, 18 alumes del 
curs de formació laboral Plusmotiva de 
la Fundació Apadis van poder gaudir 
d’una jornada d’equitació adaptada 
dirigida pels professionals del Centre 
Hípic Mas Batlló, del municipi de Malla.

Els nois i noies van poder comprovar 
que l’equitació adaptada afavoreix la 
millora de l’equilibri i la mobilitat, la 
comunicació, la millora del to muscular, 
la deambulació i la coordinació, el 
control dels reflexos, la relaxació que 
aporta i la millora de l’autoestima. Com 
que l’activitat s’aconsegueix fer molt 
ràpidament, el reforç positiu per a la 
persona és immediat.

Gràcies a la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Diputació de 
Barcelona, aquests nois i noies van 

gaudir d’un dia rodó, que va culminar 
amb un dinar dins de les mateixes 
intal·lacions.

L’equip franquesí format per Santi 
Segú i Marc Ortega guanya les 3 
hores de resistència de BTT de 
Corró d’Amunt

El 20 d’octubre de 2013 es va disputar 
la setena edició de les 3 hores de 
resistència de BTT de Corró d’Amunt, 
enguany darrera prova puntuable de la 
I Challenge Resistència BTT del Vallès. 
Hi va haver més participació que mai 
amb 52 equips i 110 corredors en total. 
El guanyador de la prova va ser l’equip 
format pels franquesins de la UCLF 
Santi Segú i Marc Ortega, mentre que 
en el global de la classificació d’aquesta 
primera Challenge va quedar en primer 
lloc l’equip del celoní Tomàs Misser.

Enguany, l’organització, el Club Ciclista 
Corró d’Amunt, va fer un canvi en la 
sortida i la meta del recorregut. Fins 
ara havia estat a la finca de la Nissan i 
aquesta vegada s’ha fet al centre de 
Corró d’Amunt, concretament a la 

carretera, a la zona esportiva, entre el 
camí del restaurant Tastaolletes i el 
restaurant Les Quatre Llunes. Un canvi 
que ha agradat molt els participants i 
que ha fet més atractiva la cursa per a 
la gent del poble.

El premi al club que va aportar més 
participants a la cursa va ser per al 
T-Bikes de Lliçà d’Amunt. Cal recordar 
que també es va disputar la cursa d’1 
hora de resistència infantil, amb la 
participació de 21 corredors, dos dels 
quals de Corró d’Amunt.

Una de les anècdotes de les 3 hores de 
resistència BTT de Corró d’Amunt 
d’enguany va ser la presència d’un 
equip de TV3, atret per la tecnologia 
dels xips controladors que portaven els 

participants, una novetat en aquest 
tipus de curses.

Els clubs de bàsquet i d’handbol 
de les Franqueses van rebre el 
premi Trofeu 
Campions del Mundo 
Deportivo

El 25 d’octubre de 2013 el diari esportiu 
Mundo Deportivo i El Corte Inglés van 
organitzar una nova edició –la trente-
na– del Trofeu Campions, en què 
s’homenatja els clubs catalans per les 
gestes esportives que van aconseguir 
la passada temporada. Enguany hi van 
anar 215 equips de 26 disciplines que o 
bé van quedar campions de les seves 
lligues o bé van pujar de categoria. El 
nostre municipi també va ser-hi 
present, de la mà del Club Bàsquet Les 
Franqueses i de l’AE Handbol Les 
Franqueses.

En concret, es va premiar el CB per 
haver assolit l’ascens a 2a Catalana de 
l’equip sènior femení i l’AEH per 
l’ascens a 2a Catalana del seu sènior 
masculí. Van ser presents a l’acte en 
representació d’aquests clubs Esteve 
Moliner, president del CB Les Franque-
ses, i Mireia Gassull i Carme Ortega, de 
l’AEH Les Franqueses, que van 
assistir-hi en substitució del seu 
president, Rafael Rosario, que no hi va 
poder anar per motius laborals. A més, 
també van assistir a la gala l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

El lliurament de premis va tenir lloc a 
l’Hotel Juan Carlos I de Barcelona i va 
comptar amb l’assistència de 500 
persones.

Gran matinal de ciclocròs 
diumenge al parc de Milpins

El 27 d’octubre de 2013 al matí es va 
disputar al parc de Milpins de Corró 
d’Avall la primera prova de la Copa 
Catalana de Ciclocròs d’aquesta 
temporada, amb la participació de 127 
ciclistes. L’organització d’aquesta 
activitat va anar a càrrec de la Unió 
Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports.

Es van disputar tres curses, una per a 

les categories d’aleví, infantil i cadet, 
una altra per a les categories júnior, 
fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la 
darrera per a master 30, elit i sub 23. El 
guanyador de la cursa en elit va ser el 
celoní Tomàs Misser. Pel que fa al 

palmarès franquesí, cal destacar el 
segon lloc de Santi Segú a la categoria 
master 30, el segon lloc de Marc 
Ortega a la master 40, i el primer lloc 
d’Antoni Serra a la master 60.

El Patronat Municipal d’Esports 
renova els convenis de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses i amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Club Bàsquet Les Franqueses i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses van renovar durant el mes 
d’octubre de 2013 els convenis de 
col·laboració que van signar l’any 
passat amb el Patronat Municipal 
d'Esports. Aquest és el tercer any que 
es formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
Patronat i el CB Les Franqueses, i entre 
el Patronat i l’AEH 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.  

Al conveni es marca que el Patronat 
Municipal d’Esports serà el responsable 
d’establir la programació i la coordina-
ció d’aquestes activitats, mantenint la 
direcció del programa sota la supervi-
sió de la gerència del Patronat 
Municipal d'Esports. Igualment, el PME 
serà qui sufragarà les despeses 
d’execució dels programes referents 
als següents aspectes: gestió adminis-
trativa, coordinació tècnica, material 
esportiu, instal·lacions esportives, 

llicències, assegurances, arbitratges i 
equips de roba esportiva. Per la seva 
banda, ambdós clubs adquireixen el 
compromís de realitzar el programa 
d’activitats de l'Escola Esportiva 
Municipal i les activitats de promoció a 
les escoles de les Franqueses sota la 
programació, coordinació i supervisió 
del Patronat Municipal d'Esports, així 
com la col·laboració en aquelles 
activitats puntuals que organitzi el 
Patronat Municipal d'Esports.

Finalitza el manteniment 
semestral de la gespa artificial 
dels camps de futbol 
municipals

A finals del mes d’octubre de 2013 van 
finalitzar els treballs de manteniment 
semestral de la gespa artificial dels 
camps de futbol municipal de les 
Franqueses del Vallès per part del 
Patronat Municipal d’Esports.

El manteniment s’ha efectuat als 
camps de futbol 11 i 7 de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, al 
camp de futbol 7 de la Zona Esportiva 
Municipal de Bellavista, al camp de 
futbol de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt i al camp de futbol 
de la Zona Esportiva de Llerona. 

Les tasques de manteniment de la 
gespa van consistir a repassar les 
juntes i l’estat general dels marcatges, 

revisar les males herbes, replantar 
cautxú a les zones més desgastades i 
revisar l’estat general del camp.

Aquestes actuacions de millora 
s’emmarquen dins del pla continuat de 
manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals de les Franque-
ses del Vallès.

El Club Hoquei Les Franqueses 
comença la lliga de veterans

El 28 d’octubre de 2013 el flamant Club 

Hoquei Les Franqueses va disputar el 
partit de la primera jornada de la lliga 
de veterans. 

Va ser un partit molt igualat que el va 
enfrontar a l’Esplugues i que va acabar 
amb derrota franquesina per 1 gol a 4. 
Quan faltaven 5 minuts per a l'acaba-
ment del matx, el resultat era d’empat 

a 1 gol. L’equip visitant va començar a 
pressionar per tota la pista i l’estratègia 
li va donar resultat, ja que va aconse-
guir amb molta fortuna el segon gol. I 
encara va tenir temps per fer pujar al 
marcador l’1 a 4 final.

El grup que s’entrena amb el PME 
per fer la propera edició de la 
Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-
La Garriga es consolida

Durant el mesos d'octubre i novembre 
de 2013 es va anar consolidant el grup 
del programa Entrena la Mitja els 

integrants del qual van fer la inscripció 
al Patronat Municipal d'Esports. Tots 
aquests participants queden els dilluns, 
dimecres i divendres a les 20 h a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall i realitzen l'entrenament que 
dirigeix el Club d’Atletisme A 4 el km.  

Enguany hi ha menys participants, ja 
que molts pobles veïns també realitzen 
aquest programa i perquè molts dels 
participants ja formen part del Club 
d'Atletisme A 4 el km i, per tant, ja 
entrenen de forma regular durant tot 
l'any.

NOVEMBRE 2013

Ppresentació dels equips del CE 
Llerona

L’1 de novembre de 2013, al matí, va 
tenir lloc al camp de futbol de la zona 
esportiva de Llerona la presentació de 
tots els equips que formen part del Club 
Esportiu Llerona la present temporada. 

En total hi van assistir més de 300 
futbolistes, nois i noies, de diferents 
edats, que formen part dels 26 equips 
del club. També hi van ser presents els 
coordinadors, entrenadors i delegats 
de cada equip i els membres de la junta 
directiva del CE Llerona, així com 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez.

El Club A 4 el km participa amb 
setze atletes a la cursa 
Behovia-San Sebastián

Setze atletes del club d’atletisme 
franquesí A 4 el km van participar el 10 
de novembre de 2013 a la cursa 
Behovia-San Sebastián, de 20 km de 
recorregut. 

Les marques que van fer els corredors 
del Club d’Atletisme A 4 el km són les 
següents: Jaume Aragonès, 1 h 11 min 
31 s; Esteban Romero, 1 h 16 min 49 s; 
Joaquim Cardona, 1 h 18 min 40 s; 
Xavier Roca, 1 h 19 min 15 s; Lluís 
González, 1 h 26 min 50 s; Rafa Lora, 1 
h 29 min 20 s; Carmen Martín, 1 h 30 
min 30 s; David Aldonza, 1 h 31 min 14 
s; Jordi Brillas, 1 h 31 min 16 s; Santi 
Carreras, 1 h 32 min 27 s; Daniel 
Priego, 1 h 35 min 22 s; Sergi Alexan-
dri, 1 h 36 min 34 s; Francesca Parra, 1 
h 44 min 51 s; Montse Nzang, 1 h 47 
min 22 s; Núria Buil, 1 h 50 min 4 s; 
Mireia Massot, 1 h 52 min 9 s.

Les instal·lacions esportives reben 
els visitants de 
l'intercanvi Comenius

Alumnes i professors estrangers del 
programa Comenius van visitar 
diversos indrets del municipi al llarg de 
la setmana de l’11 al 17 de novembre 
de 2013. Com que el projecte se 
centrava en l'esport i la salut, l’Escola 

Joan Sanpera i Torras, que va ser  
l'amfitriona d'aquest intercanvi, va 
convidar el grup de visitants a fer una 
visita a les instal·lacions esportives 
municipals, a més a més de la visita 
històrica a l'ajuntament.

En aquesta visita, que va ser concreta-
ment a les instal·lacions esportives de 
Corró d'Avall, el grup va ser rebut pel 
regidor d'Esports, José Ramírez, i el 
director gerent del Patronat Municipal 
d'Esports, Josep Campaña. Un cop feta 
una breu explicació sobre l'equipa-
ment, alumnes i professors van ser 
obsequiats amb el llibre del 30è 

aniversari del Patronat Municipal 
d'Esports. A continuació se'ls va fer 
una visita guiada per les instal·lacions 
en què van poder veure el pavelló 
poliesportiu, el camp de futbol, les 
pistes de tennis, les pistes de pàdel i la 
piscina.

Els visitants, procedents d'Anglaterra, 
Polònia i Islàndia, van marxar el 
diumenge 17. Al llarg dels dies que van 
ser a Catalunya van conèixer el 
municipi de les Franqueses -inclòs 
l'Ajuntament, el seu principal complex 
esportiu i l'entorn general-, la capital de 
comarca, Granollers, i la ciutat de 
Barcelona.

Presentació dels equips 
d’handbol de les Franqueses de la 
temporada 2013-2014

El 16 de novembre de 2013 va tenir lloc 
la presentació de tots els equips 
d’handbol base del Patronat Municipal 
d’Esports juntament amb els equips del 
club AEH Les Franqueses al Pavelló 
Poliesportiu Municipal de les Franque-
ses.

13 equips conformen l’escola d’handbol 
del PME en la temporada 2013-3014: el 
prebenjamí, benjamí masculí A, 
benjamí masculí B, aleví femení A, aleví 
femení B, aleví masculí A, aleví masculí 
B, infantil masculí, infantil femení, cadet 

masculí A, cadet masculí B i cadet 
femení. Per part de l’AEH Les Franque-
ses enguany presenten dos equips, el 
sènior masculí i el juvenil femení.

A partir de les 19 h va tenir lloc la 
desfilada de tots els equips davant 
d'una grada plena. Acte seguit hi van 
haver els parlaments de les autoritats, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el president de l'AEH les 
Franqueses, Rafael Rosario, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez, que van fer 
entrega d'uns rams de flors i plaques a 
tots aquells jugadors que porten 10 
anys practicant handbol al municipi. 

També es va fer un reconeixement als 
periodistes esportius locals Ramon 
Solé, Miqui Güell i Pol Garcia. Per últim, 
es va fer la tradicional foto de grup i 
després les fotografies individuals de 
temporada per a cada equip. 

Abans de la presentació van tenir lloc 
els partits del juvenil femení contra el 
BM Granollers, a les 16 h, i el del cadet 
masculí A contra l’Esplais de Castelló 
d'Empúries, a les 17.30 h. Un cop 
finalitzada la presentació es va jugar el 
partit del sènior masculí davant el 
Vallag, a les 20.15 h.

Francesc Marsol i Ana Belén 
García guanyen la 2a edició de la 
cursa Els 10 km de les Franqueses

El diumenge 17 de novembre de 2013 
a les 10 h va tenir lloc la segona edició 
de la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses, amb sortida i arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El mal temps, tot i que no va 
impedir que la prova se celebrés, va 
fer, això sí, que alguna de les 620 
persones inscrites es quedés casa. 

No va ser el cas de Francesc Marsol i 
Ana Belén García, que van quedar en 
primer lloc en la categoria masculina i 

femenina, respectivament. Marsol va 
fer un temps de 34 min 48 s i Garcia de 
40 min 34 s.

Jaume Aragonès, secretari del Club 
d’Atletisme A 4 el km, entitat que 
organitza la cursa amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, es va mostrar molt satisfet 
amb el nombre de participants, i va 
confirmar que hi haurà una tercera 
edició de la prova l’any vinent.

A banda de la vessant esportiva, 
aquesta cursa té l’objectiu de recaptar 
diners per a la lluita contra el càncer de 
ronyó. Els diners recaptats enguany (un 
mínim de 3 € per inscrit, segons 
Aragonès, més l’aportació de l’empre-
sa patrocinadora Pfizer i la que fa 
l’Ajuntament de les Franqueses) es 
donaran, com l’any passat, a la 
Fundació Privada Institut Recerca de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El Patronat Municipal 
d'Esports signa un conveni amb 
Alwayssoccer

El matí del 22 de novembre de 2013, 
l'empresa Alwayssoccer i el Patronat 
Municipal d'Esports van signar un 
conveni per a l'organització d'activitats 
de formació i promoció esportiva, 
estades i/o jornades de tecnificació al 
municipi de les Franqueses.

Alwayssoccer és una empresa 
especialitzada en l'organització de 
clubs i escoles de futbol, estades, etc. 
El representant de l'empresa va signar 
el conveni amb el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Es planta una alzina per al Bosc 
de La Mitja

El 27 de novembre de 2013 al matí 
diverses autoritats municipals i 
representans de La Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
van plantar una alzina al Bosc de La 
Mitja. Des de 2003 és tradició fer 
créixer el Bosc de La Mitja (a l'avingu-
da de Sant Julià, 64-66, de Granollers), 
per això cada any s'hi planta un arbre. 
Aquest 2013, com que no es tracta 
d'un any olímpic, s'hi ha plantat una 
alzina. A l’acte hi van assistir els 
alcaldes de Granollers i Canovelles, el 

primer tinent de les Franqueses, Esteve 
Ribalta, el regidor d’Esports de les 
Franqueses, José Ramírez, i també el 
regidor d'Esports de la Garriga, Joan 
Esteban, el president de l’AE La Mitja, 
Toni Cornellas, i el president de la 
Federació Catalana d’Atletisme, Joan 
Villuendas, entre altres personalitats. 
Aquest és un dels actes previs a la 
celebració de la cursa.

La primera passejada per a la 
gent gran del cicle “A cent cap als 
cent” té lloc a les Franqueses

El 28 de novembre de 2013 va tenir lloc 
a les Franqueses la primera caminada 
dins el cicle de passejades A cent cap 
als cent que organitza la Diputació de 
Barcelona juntament amb els pobles i 

ciutats adjuntats. Aquest programa va 
destinat a persones de més de 65 anys 
que fan activitat esportiva en el seu 
municipi.

Els pobles convidats van ser Castellde-
fels, Vilanova i la Geltrú i Santa 
Perpètua de Mogoda. En total, uns 170 
participants, que van poder gaudir dels 
camins i espais de les Franqueses. 

La passejada va començar al voltant de 
les 10 h des del Complex Esportiu 
Municipal en sentit Milpins, on es va fer 
una parada per esmorzar i on seguida-
ment es va reprendre la passejada, que 
va arribar fins a Corró d'Amunt. Un cop 
allà es va fer el dinar de germanor i la 
cloenda de l'acte.

Durant la passejada i tota la jornada hi 
va ser present el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Presentació dels equips del CF Les 
Franqueses

Després de l’ajornament del passat 16 
de novembre per mal temps, el 30 de 
novembre de 2013 va tenir lloc a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall la presentació oficial del CF Les 
Franqueses d’aquesta temporada 
2013-2014. L’acte va començar a les 
16 h amb la desfilada dels 21 equips del 
club, uns 170 jugadors en total.

Després de les fotos oficials de cada 
equip, que es van fer amb els cotxes 
d’època que estaven a la gespa i que 
van cedir per a l’ocasió els patrocina-
dors del club, es va jugar el partit de 3a 
Divisió Catalana que enfrontava el 
primer equip del CF Les Franqueses 
contra l’Olímpic de la Garriga, i que va 
acabar en empat a 1 gol.

DESEMBRE 2013

Els equips prebenjamí i 
benjamí masculí d’handbol del 
PME assisteixen a la Trobada 
Handbolicat de la Llagosta

El 6 de desembre de 2013 va tenir lloc 
a la Llagosta la Trobada Handbolicat de 
la Marató de TV3 on cada any 
participen equips d'handbol de les 
Franqueses. Aquest any era el torn 
dels equips prebenjamí de la Laura 
Saperas i del benjamí masculí del Joan 
Lax. La matinal va consistir a jugar 
partits en format triangular davant 
equips com el Granollers, la Llagosta i 
el Polinyà. Un bon matí gaudint de 
l'esport, companyonia i joc net amb els 
companys d'altres municipis.

El Barça, el Vila-real i la Fundació 
Marcet, campions de la Interna-
tional Golden Cup 2013

El FC Barcelona en categoria aleví, el 
Vila-real CF en benjamí i la Fundació 
Marcet en prebenjamí van ser els 
equips campions de la segona edició de 
la International Golden Cup que es va 
disputar entre el 6 i el 8 de desembre a 
les Franqueses i a la Garriga. 

Han jugat el torneig més de 50 equips, 
alguns provinents d’Itàlia, com la 
Roma, o d’altres punts de l’Estat 
espanyol, com l’Atlético de Madrid, el 
Vila-real o el Rayo Vallecano, i de clubs 
tan destacats del futbol català com el 
FC Barcelona, el Cornellà, el Sant 
Andreu o l’Europa; uns 700 jugadors 
d’entre 6 i 12 anys d’edat, que han 
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Bateig del km 7 de la Mitja 
Marató amb el nom d’Alfredo 
Codina

El 8 de gener de 2013 es va fer l'acte 
de bateig d'un quilòmetre més de la 
Mitja Marató Granollers-Les Franque-
ses-La Garriga, el km 7, dedicat en 
aquesta ocasió al garriguenc Alfredo 
Codina. El km 7 de la Mitja es troba just 
al davant de l’entrada de la urbanitza-
ció Els Gorchs, a Llerona.

El mateix Alfredo Codina Casals, de 76 
anys, acompanyat dels seus fills Josep i 
Marc, va col·locar la rajola. L’acte va 

comptar amb la presència de l’alcalde 
de les Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, el de Granollers, Josep 
Mayoral, la de la Garriga, Meritxell 
Budó, l’alcalde de Canovelles i 
president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, José Orive, el president 

de l’Associació Esportiva La Mitja, Toni 
Cornellas, així com diversos regidors 
d’aquests ajuntaments i col·laboradors 
de la Mitja.

Toni Cornellas va explicar l’homenatge 
a Alfredo Codina per la seva dedicació 
durant tots aquests anys a la prova. 
Codina es va mostrar molt agraït i 
satisfet de “col·laborar amb tot el que 
es pugui amb el municipi i amb la 
comarca, crec que és el que s’ha de 
fer”. Codina va ser reconegut com a 
ànima i “speaker” de la prova.

60 jugadors participen a la 
jornada de lliga de bàdminton del 
campionat del CEVO

El diumenge 13 de gener de 2013 va 
tenir lloc al pavelló poliesportiu 
municipal de les Franqueses del Vallès 
la jornada de lliga de bàdminton 
corresponent al campionat del CEVO 
(Consell Esportiu del Vallès Oriental). 

Hi van prendre part jugadors de totes 
les poblacions del Vallès Oriental amb 
uns 60 participants entre les diferents 
categories d’infantil, cadet i juvenil, 
masculí i femení. 

L’actuació dels jugadors locals va ser 
notable dins del rànquing. Marta 
Guirado va guanyar en la seva 
categoria en imposar-se a la final a una 

altra jugadora del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, Laura 
Pares, en categoria juvenil femenina. 

En categoria cadet masculí, Borja 
Vinagre va guanyar la seva eliminatòria 
arribant a la final després de superar en 
la semifinal Mario Maqueda, també 
jugador local.

El Club de Tir amb Arc de les 
Franqueses participa al XLVI 
Campionat de Catalunya

El XLVI Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc i el VI Campionat Para-Ar-
chery celebrat el diumenge 13 de 
gener de 2013 a Castellar del Vallès va 
comptar amb la major participació de la 
història: 192 esportistes. Es van 
proclamar 26 nous campions de 
Catalunya.
 
Els arquers més joves del Club de Tir 
amb Arc de les Franqueses van fer 
gala d’una gran serenitat en la 
competició i van suportar sense queixa 
el fred que feia al pavelló. Destaca la 
medalla de bronze aconseguida per 
Izan Garcia en la modalitat d’arc 
recorbat en categoria esquirol amb 250 
punts i la cinquena posició en la 
mateixa modalitat de Joan Arnal amb 
233 punts. Guerau Camí va aconseguir 
medalla d’or en la modalitat d'arc nu 
categoria esquirol. Els germans Oriol 

Ros i Adrià Ros van quedar sisens. El 
primer en arc recorbat cadet i el segon 
en arc recorbat aleví.
 
El president del Club, Juan Antonio 
Galo, va competir en arc compost 
categoria sènior. Li van faltar molt pocs 
punts per passar a les eliminatòries 
però va estar tota la jornada donant 
suport als companys. Ángel Galiano es 
va enfrontar en les eliminatòries amb el 
qui va ser finalment el campió de 
Catalunya en la modalitat d’arc nu 
sènior.

Lliurament de l’equipament 
esportiu als monitors del Club A 4 
el km que col·laboren amb el 
programa Entrena la Mitja

El 15 de gener de 2013 va tenir lloc a la 
sala de plens de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès el lliurament de 

l’equipament als monitors del Club A 4 
el km que van col·laborar amb el 
programa Entrena La Mitja a les 
Franqueses. Amb aquest acte es va 
reconèixer la seva tasca envers la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

L’acte va comptar amb la presència del 
regidor d’Esports, José Ramírez, el 
president del club d’atletisme franquesí 
A 4 el km, Toni Flores i, en representa-
ció de l’Associació Esportiva La Mijta, 
Toni Cornellas i Joan Villuendas. Es van 
lliurar 25 equipaments per als monitors, 
que en aquesta edició va comptar amb 
més de 130 inscrits. El paquet constava 
d’una samarreta de màniga curta, unes 
malles i un tallavent.

Les jugadores de l’amateur 
femení del CF Bellavista Milán fan 
un calendari per aconseguir 
recursos econòmics

Les components de l’equip amateur 
femení del CF Bellavista Milán van fer 

un calendari del 2013 amb l’objectiu 
d’obtenir ingressos extres amb la seva 
venda que ajudessin a cobrir el 
pressupost de la temporada.

Aquest conjunt milita en la màxima 
categoria territorial catalana la qual 
cosa suposa un augment de despeses 

molt considerable en relació a la 
categoria on jugaven la campanya 
anterior. Es van editar un total de 500 
calendaris que es venien a un preu de 5 
euros cadascun. Com és habitual en 
aquest tipus de calendari, les jugadores 
de l’amateur femení del CF Bellavista 
Milán sortien als diferents mesos de 
l’any.

Gran tarda d’handbol a les 
Franqueses amb el partit entre el 
BM Granollers i l’US Ivry francès

Les Franqueses del Vallès va viure el 
17 de gener de 2013 una fantàstica 
tarda d’handbol al Pavelló Poliesportiu 
Municipal amb el partit internacional 
que va enfontrar el BM Granollers i 
l’US Ivry, equip de la lliga francesa. Els 
dos equips van jugar amb molta 
intensitat oferint grans moments 
d'handbol. A la mitja part del partit es 
va sortejar una samarreta del BM 
Granollers signada per tots els jugadors 
del primer equip, que va anar a parar a 
una seguidora de l'equip francès. 
Durant el descans també es va 
aprofitar per fer un partidet entre 
l’equip aleví masculí de les Franqueses 
i el del BM Granollers. El resultat final 
del partit entre el BM Granollers i l’Ivry 
francès va ser de 31-26 a favor dels 
primers.

Alta participació al XXI Cros 
Escolar i al XVIII Cros Popular 
malgrat les previsions de mal 
temps

El dissabte 19 de gener de 2013 es va 
celebrar el XXI Cros Escolar i el XVIII 

Cros Popular de les Franqueses del 
Vallès amb una participació molt 
elevada: un total de 430 corredors i 
corredores, una vintena menys que a 
l’edició de l’any passat. Són unes xifres 
molt positives si es tenen en compte les 
previsions d’intenses pluges que hi 
havia per a aquest dia.

La prova, organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports amb la col·labora-
ció del Club Fondistes Bellavista, el club 
A 4 el km, el CB Les Franqueses i 
l’AEH Les Franqueses, amb el suport 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
es va disputar al parc de Milpins de 
Corró d’Avall, com l’any passat.

Com és habitual, les primeres curses 
que es van fer, a partir de dos quarts 
de deu del matí, van ser les dels 
corredors de més edat per tal que els 
nois i noies més petits participessin 
quan les temperatures fossin més altes, 
per bé que el temps va ser molt millor 
de l’esperat i només va ploure en 
alguns moments.

El guanyador del Cros Popular en 
categoria masculina va ser Toni 
Antúnez, de l’equip Aire Esport, mentre 
que en categoria femenina es va 
imposar Carmen Martí, del club A 4 el 
km.

A continuació es van disputar les 
proves de cadet masculí (Andrés 
Campoy, CA Canovelles) i femení 
(Núria Carbonell, CA Montornès), 
infantil masculí (Nabil Aldori, EE la 
Garriga) i femení (Carla Pérez, CA 
Montornès). Cap a les 11 del matí va 
tenir lloc la primera entrega de premis 
de les curses disputades.

A la segona part de la matinal es van 
córrer les curses dels més petits, de 

major a menor edat. Els guanyadors a 
les diferents categories van ser: aleví 
masculí, Álex Salgado, EE la Garriga; 

aleví femení, Inas Kajtih, EE la Garriga; 
benjamí masculí, Álex Lozano, CA 
Granollers; benjamí femení, Aymara 
Danieluk, CA Granollers; prebenjamí 
masculí, Pol Granado, CA Canovelles, 
prebenjamí femení, Carla Casellas, 
Escola Guerau de Liost; mini masculí, 
David Mateos, Escola Colors, i mini 
femení, Noa Robles, Escola Guerau de 
Liost.

El lliurament de premis va anar a 
càrrec de l’alcalde de les Franqueses 
del Vallès, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports, José Ramírez, i els represen-
tants del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental Santi Gener i Maria Antònia 
Jorba. Tots els participants van rebre 
una samarreta commemorativa i 
esmorzar al finalitzar cada cursa. 

Finalitza el Taller de Danses 
realitzat a l’Escola Camins dins 
del programa d’activitats esporti-
ves per a les escoles

La penúltima setmana de gener de 
2013 va finalitzar el Taller de Danses 
que va tenir lloc a l’Escola Camins dins 
del Programa Esportiu per a les 
Escoles del Patronat Municipal 
d’Esports. “Peu Polidor”, “La masove-
ra”, “El ball de la civada”... van ser 
algunes de les danses populars 
catalanes que els alumnes de 1r de 
Primària de l’Escola Camins van ballar 
dins de les classes d’iniciació a la 
Dansa que el Patronat Municipal 

d’Esports porta a terme als centres 
escolars del municipi, a través del 
Programa d’Activitats Esportives per a 
les escoles 2012-2013.

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, 
campió de Catalunya

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, i Cristina 

Sanz, del Club Diagonal, es van 
proclamar campions del XVI Campionat 
de Catalunya, celebrat del 9 al 27 de 
gener de 2013 a les instal·lacions de 
Baix Bowling de Sant Vicenç dels 
Horts.

Artur Colomer, amb un total de 3.825 
pals, (212,50 de mitjana) va guanyar 
amb comoditat la final que va tenir lloc 
el 26 de gener, seguit per Álvaro-José 
Cardona, del Club Barcelona (3.735 
pals). Marcial Ovide (3.675 pals), del 
BC Diagonal de Barcelona, amb una 
sèrie final de 1.301 pals, va assolir la 3a 
posició.

Diumenge 27 va ser el torn de la final 
femenina, Cristina Sanz (3.414 pals), 
del Club Diagonal, va guanyar la prova 
en una ajustada final amb la seva 
companya d’equip Roser Romero 
(3.322 pals) i Lia Mojarro (3.291 pals), 
del Club Seven-3 de Sant Esteve 
Sesrovires.

Les millors sèries va ser per a Marcial 
Ovide i Roser Romero amb 1.301 i 
1.211 pals respectivament, i les millors 
partides les van assolir Cristina Sanz, 
amb 244 pals, i Artur Colomer, amb 
268 pals. 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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El campió olímpic Kiprotich 
guanya la Mitja més 
multitudinària

La 27a edició de la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
disputada el diumenge 3 de febrer de 
2013 va ser la més multitudinària de les 
celebrades fins ara, amb 10.000 
corredors, 2.000 més que en la 
passada edició.

El favorit de la prova, l’actual campió 
olímpic Stephen Kiprotich es va 
imposar amb un temps d’1 h 01 min 15 
s, seguit a 3 segons de Carles Castillejo, 
que va fer una excel·lent cursa. 

Amb aquesta marca Castillejo va batre 
el rècord de Catalunya. En tercer lloc 

va quedar el kenyà David Maru, amb un 
temps d’1 h 3 min 53 s.

En categoria femenina la primera atleta 
va ser la kenyana Jebichi Yator, amb 1 
h 14 min 24 s; la segona, Vanessa 
Veiga, amb 1 h 15 min 1 s; i la tercera, 
la navarresa Raquel Gómez, amb 1 h 
15 min 26 s.

També s’ha de destacar, com passa 
des de fa anys, la gran afluència de 
públic als carrers animant els atletes al 
llarg del recorregut. Al seu pas per les 

Franqueses els atletes també van 
comptar amb el suport de l’Escola 
Municipal de Música Claudi Arimany de 
les Franqueses del Vallès. El Combo de 
l’escola va interpretar diverses peces 
musicals mentre els corredors feien la 
cursa.

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez, van seguir la prova al llarg del 
matí i també van ser presents al 
lliurament de premis de premis que es 
va realitzar en finalitzar la cursa.

Mònica Ausàs i Francesc Garcia, 
elegits millors esportistes 
amateurs a la XVII Nit de l’Esport 
de les Franqueses

La XVII Nit de l’Esport de les Franque-
ses del Vallès, que es va celebrar el 
divendres 8 de febrer, va tornar a ser 
un èxit. 

Més de 400 persones van assistir a 
l’acte organitzat pel Patronat Municipal 
d’Esports en el qual es fa un reconeixe-
ment públic i es premia aquells 
esportistes, persones i entitats 
esportives locals que van destacar pels 
seus èxits i dedicació durant la 
temporada 2011-12.

En aquesta edició es va premiar 
Mònica Ausàs, del Club Balonmano 

CLEBA León, i Francesc Garcia, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses, com a 
millors esportistes amateurs.

Cal destacar que la gala va comptar la 
presència de la granollerina Laia Pons, 
medallista olímpica als Jocs de Londres 
amb l’equip espanyol de natació 
sincronitzada. A més de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
també regidors de l’equip de govern 
Rosa Maria Isidro, Rosa Maria Pruna, 
Esteve Ribalta, Josep Randos, Gisela 
Santos i Vanessa Garcia, eren presents 
a l’acte el director general de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya, Gerard 
Figueras, el diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom, 
el coordinador d’Esports de la Diputa-
ció de Barcelona, Daniel Laga, i el 
senador i president de la Taula 
Assessora de l’Esport Català, Josep 
Maldonado.

El programa de la nit es va iniciar amb 
el lliurament dels diplomes als 73 
nominats i nominades, esportistes de 
les categories promoció masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1999 i 
2003), categoria formació masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1994 i 
1998), categoria amateur masculí i 
femení (nascuts al 1993 i anys 
anteriors) i categoria millor entrena-
dor/a. Després del sopar es va donar 
pas al lliurament dels guardons 
corresponents a les gestes esportives 
en reconeixement per haver assolit 
destacades fites durant la temporada 
2011/2012, als mèrits personals i als 
premis especials.

Acte seguit va arribar l’hora de 
conèixer els millors esportistes en les 
diferents categories. El premir al millor 
entrenador/a va ser per a Xavier 
Corbinos, del Patronat Municipal 

d’Esports, secció handbol, campió de la 
lliga infantil femení d’handbol, 2n 
classificat a la fase sector del Campio-

nat d’Espanya i 3r al Campionat de 
Catalunya. En categoria promoció 
femení, el guardó va ser per a Wiam 
Koubiss, del Karate Nokachi, campiona 
de Catalunya en la disciplina de kumite 
individual i per equips i subcampiona 
de Catalunya en la disciplina de kata. 
En categoria promoció masculí el premi 
va ser per a Oriol Miró, de la Unió 
Ciclista Les Franqueses, guanyador de 
la triatló de l’Ametlla i de la duatló 
d’Altafulla i tercer a la duatló de 

Granollers. En categoria formació 
femení va ser premiada Tania Henán-
dez, del Club Natació Granolers, 
campiona d’Espanya i de Catalunya 
d’hivern i estiu de combo i membre de 
la selecció espanyola infantil de natació 
sincronitzada. En categoria formació 
masculí el guardó va ser per a Pol 
Torres, del BM Granollers, campió de 
Catalunya i d’Espanya per equips i 
subcampió d’Espanya amb la selecció 
catalana. 

Els darrers premis van ser per als 
millors esportistes en categoria 
amateur. En amateur femení la 
guanyadora va ser Mònica Ausàs, del 
Club Balonmano León, jugadora a la 
lliga ABF d’handbol femení, la màxima 
categoria estatal, i membre de la 
selecció espanyola júnior. En categoria 
amateur masculí el guanyador va ser 
Francesc Garcia, de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, 3r classificat en categoria 
elit al campionat de ciclocròs de Lleida, 
4t al ciclocròs de Mataró, 5è a la prova 
del Campionat de Catalunya de Vic i 5è 
a la prova del Campionat de Catalunya 
de Ciclocròs disputada a Corró d’Avall. 

Golbol i corfbol durant la Setmana 
Cultural a l’escola Guerau de Liost

L’escola Guerau de Liost va celebrar, 
del 4 al 8 de febrer de 2013, la 10a 
Setmana Cultural, dedicada enguany a 
“La Vida Saludable”. Durant aquests 
dies es van fer un munt d’activitats 
sobre la bona alimentació, les actituds 

positives i optimistes que ens fan ser 
feliços i també l’activitat física. Entre 
d’altres, es van practicar dos esports 
poc coneguts com el golbol i el corfbol, 
i van poder provar l’experiència de 
desplaçar-se en una cadira de rodes. 
Aquests esports tenen com a principal 
característica que són integradors. Així, 
el golbol el practiquen esportistes 
invidents o deficients visuals i al corfbol 
els equips són mixtos, formats per 
quatre homes i quatre dones.

Més de 350 participants a la 
pedalada L’Aventura és l’aventura 
2013 de la UC Les Franqueses

La pedalada L’Aventura és l’aventura, 
que es va disputar el diumenge 17 de 
febrer de 2013, va tornar a ser un èxit, 
amb 370 participants. La prova, 
organitzada per la Unió Ciclista Les 
Franqueses amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports tenia dos circuits, 
amb sortida i arribada al parc de 
Milpins de Corró d’Avall.  El primer 
circuit, de dificultat alta, era un 
recorregut de 40 km mentre que el 
circuit de dificultat mitjana-baixa era de 
20 km. El guanyador de la cursa en 
categoria masculina va ser Marc 
Trater, mentre que Anna Villar es va 
imposar en categoria femenina. L'acte 

de lliurament dels trofeus va comptar 
amb la presència de l'alcalde de les 
Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, i del regidor d'Esports, José 
Ramírez, així com del president de la 
UC Les Franqueses, Toni Serra. Tots 
els participants van ser obsequiats amb 
una samarreta commemorativa i 
l'esmorzar.

El Facebook del Patronat 
Municipal d’Esports supera els 
1.000 seguidors en el seu primer 
any de creació

A punt de complir-se (març 2013) l’any 
de la creació del Facebook del Patronat 

Municipal d’Esports de les Franqueses 
del Vallès aquest projecte de comunica-
ció 2.0 ja compta amb 1.100 seguidors.

La presència del PME al Facebook, que 
es va produir al mes de març del 2012, 
s’orientava cap a la difusió dels 
esdeveniments i activitats esportives 
que es realitzen al municipi. Aquest 
objectiu de comunicació, de generació 
de debats i d’interacció amb la 
ciutadania que és el Facebook s’està 
aconseguint plenament.

La presència del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses a les 
xarxes socials es complementa amb el 
Twitter, que també s’utilitza per donar a 
conèixer notícies esportives, l’agenda 
esportiva del cap de setmana i 
informacions puntuals.

El Twitter del PME és @Pmesportslf i 
l’adreça de Facebok és www.face-
book.com/patronatmunicipaldes-
ports.lesfranqueses.

Bona experiència de l’Escola de 
Bàsquet a la visita al Palau 
Blaugrana per veure un partit de 
l’Euroleague

El 28 de febrer de 2013 una expedició 
de quaranta persones va assistir al 
partit d’Euroleague entre el Futbol Club 
Barcelona i el Kimski de Moscou. Com 

cada any el Patronat Municipal 
d’Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses organitzen la tradicional 
sortida anual al Palau Blaugrana per 
veure un partit en directe. En aquesta 
ocasió els prop de quaranta franque-
sins van poder veure l’escalfament en 
directe dels jugadors. 

Els més petits, emocionats, van poder 
fotografiar-s’hi. Per la seva banda, els 
jugadors es van mostrar molt simpàtics 
i atents. En un partit molt intents es va 

acabar imposant el FC Barcelona per 
71 a 69.
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Dues seleccions universitàries 
japoneses d’handbol 
s’enfronten als equips de les 
Franqueses

El dimarts 5 de març de 2013 va tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses del Vallès dos partits 
d'handbol de caire amistós amb dues 
seleccions universitàries japoneses que 
realitzaven una estada a Barcelona. 

En un partit es van enfrontar l'equip 
cadet femení de l'Handbol Les 
Franqueses amb el Chugoku Handball 
University Japan, i al segon l'equip 
sènior masculí i el Shikoku Handball 
University Japan. La bona predisposi-

ció per part dels combinats va perme-
tre veure un gran espectacle. 

Com a mostra de benvinguda es va 
entregar a les seleccions japoneses 
unes banderoles representatives i uns 
pins de la celebració del 30è aniversari 
del Patronat Municipal d’Esports. Els 
capitans Paula Bertos i Santi Tomàs 
també van entregar sengles plaques 
commemoratives als capitans dels 
equips japonesos. Acabats els partits es 
va fer una fotografia de grup amb tots 
els presents. 

El regidor d'Esports, José Ramírez, 
acompanyat del president, Rafael 
Rosario, i altres directius de l’AEH Les 
Franqueses, va lliurar de record per la 
seva estada al municipi franquesí una 
reproducció de la façana de l'Ajunta-
ment als dos conjunts universitaris 
japonesos. Finalment es va servir un 
petit refrigeri per a tots els jugadors i 
jugadores.

Donació dels beneficis de la cursa 
“Els 10 km de les Franqueses” a 
l’Hospital de Sant Pau

El 12 de març de 2013 a la tarda es va 
fer a l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona l'acte de donació dels 
beneficis de la cursa Els 10 km de les 
Franqueses amb la presència del Club 
d'Atletisme A 4 el km de les Franque-
ses del Vallès i la Fundació Privada 
Institut Recerca de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP).

Per part de l'IRHSCSP hi van assistir el 
Dr. Barnada, director del servei 
d'Oncologia de l'Hospital de Sant Pau, i 

el Dr. Kulisevsky, Director General 
IRHSCSP, i per part del club A 4 el km 
la impulsora de la cursa, Meritxell 
Riera, i el vicepresident de l’entitat, 
Javier Ramírez.

El Club A 4 el km va lliurar als repre-
sentants de l’hospital un taló per un 
import de 2.415 €, que correspon als 
beneficis que es van assolir a la 1a 
cursa benèfica Els 10 de les Franqueses 
celebrada el 18 de novembre de 2012. 

Els diners es destinaran al Servei 
d'Oncologia Mèdica per realitzar 
estudis d'investigació per a la curació 
del càncer de ronyó.

Sortida del grup d’Activitat Física 
per a la Gent Gran a Manresa

El divendres 15 de març de 2013 el 
grup d’Activitat Física per a la Gent 
Gran va realitzar una sortida al municipi 
de Manresa. Aquesta activitat 
s'emmarca dins del programa de 
passejades “A cent cap als cent”, de la 
Diputació de Barcelona.

El punt de trobada del grup va ser 
l’habitual en aquestes ocasions, el 
Complex Esportiu Municipal de les 

Franqueses, per agafar l’autocar i 
dirigir-se cap a Manresa. Un cop allà 
van rebre els representants de la resta 

de municipis que també participaven 
en l’activitat: Corbera del Llobregat, El 
Prat del Llobregat i Manresa, 350 
participants en total.

La caminada va iniciar-se a les 9.30 h 
al Complex El Congost i van anar fins a 
la Torre de Santa Caterina, per 
continuar la marxa fins a l’Ermita de la 
Guia i, per últim, el darrer tram fins al 
Parc del Cardener. Va ser un recorre-
gut d'11 km. Per finalitzar l’activitat, es 
va realitzar un dinar de germanor amb 
tots els grups.

Finalitza el torneig de Pàdel 
Blackcrown Les Franqueses

El 4 de març de 2013 va començar el 
Torneig de Pàdel Blackcrown organitzat 
per +9 Pàdel i Blackcrown amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. En aquesta competició hi 
van participar 80 parelles repartides en 
les diferents categories: masculí B i C, 
femení B i C i mixta B i C.

El torneig havia de finalitzar el 10 de 
març però a causa de la pluja va 
acabar el dissabte 16 de març. Aquest 
últim dia es van jugar les finals de cada 
categoria i es va fer l’entrega de 
premis, que va comptar amb la 
presència de l’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, i del regidor 
d’Esports, José Ramírez. Tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l’organització i també van 
entrar en el sorteig de diferents regals.

Set equips de les Franqueses 
participen a la Trobada de Mini-
handbol

El 17 de març de 2013 va tenir lloc la 
trobada de minihandbol a Granollers. 

Els equips de les Franqueses que van 
participar-hi van ser un total de set: 1 
prebenjamí, 2 benjamins masculins i 1 
femení, 2 alevins masculins i 1 femení.

El torneig consistia a jugar una fase 
prèvia i a continuació els equips 
classificats jugaven la fase final. El 
prebenjamí i el benjamí masculí van 
passar a la fase final. Van perdre 
davant els que finalment van acabar 
guanyant el torneig, l'Handbol Bordils i 
el BM la Roca 1.

Amb tot, s’ha de destacar la bona 
representació i participació per part de 
tots els jugadors a la trobada i 
felicitar-los per la gran feina feta.

Dos equips del PME a la Trobada 
d’Escoles de Bàsquet

El 17 de març de 2013 es va realitzar la 
tradicional Trobada d'escoles de 
bàsquet que organitza l'Escola Pia de 
Granollers. Dos equips de l'Escola de 
Bàsquet del Patronat Municipal 
d'Esports van participar d'aquesta 
divertida i entretinguda trobada matinal 
que va combinar bàsquet i diversió.

En aquesta edició la trobada es va 
realitzar al Pavelló Congost de 
Granollers i per a molts jugadors/es va 
ser el seu primer partit amb reglament. 
Per part franquesina, van participar-hi 
els equips entrenats per Josep Lozano i 
l'equip dirigit per Sarai Budia i Carla 
Alacambra, tot i que també van anar-hi 
jugadors del grup de l’Escola que 
entrena Guillem Estrada.

El format de trobada d'aquest any 
combinava partits de bàsquet i 
concursos individuals, amb altres 
activitats esportives. Un cop acabats 
els partits i activitats, tots els partici-
pants van ser obsequiats amb un regal 
commemoratiu.

Exitosa participació als 
Tornejos de Setmana Santa 2013 
dels equips de bàsquet del PME

Les vacances de Setmana Santa no 
van aturar el bàsquet. Així, els equips 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
categories mini masculí i cadet femení 
van participar en el X Torneig de 
Cambrils i el I Torneig Mercat del Ram 

de Vic, respectivament.

El mini masculí, entrenat per la Carla 
Alacambra i la Sarai Budia, va estar 
cinc dies a terres tarragonines en un 
torneig de primer nivell on es van 
combinar activitats basquetbolístiques i 
experiències de convivència que molts 
d’ells no oblidaran. Esportivament, van 
assolir la millor classificació en els 
darrers anys de participació: el cinquè 
lloc. El dissabte 23 de març de 2013 
van començar el torneig contra l’equip 
local de Cambrils perdent per un ajustat 
64-58 en un partit d’allò més trepidant. 
L’endemà es van imposar al BC Sant 
Quirze per 67-54 en un molt bon partit 
dels jugadors entrenats per la Carla. 
Molt encert en el llançament i un forta 
defensa tota la pista van ser les claus 
de la victòria. A la tarda, l’esforç del 
matí els va passar factura i van perdre 
per 65-38 contra el Toulouse francès. 
La derrota contra el Toulouse va 
condemnar l’equip a haver de lluitar pel 
cinquè lloc. En aquesta fase es va 
imposar al Bàsquet Altafulla per 70-17 i 
a la darrera jornada es va imposar per 
un contundent 52-33 a l’Escola El 
Salvador de Saragossa. 

El miler de jugadors que van participar 
en aquest torneig (44 equips de 4 
categories diferents) van passar el 25 
de març a les instal·lacions de Port 
Aventura.

Pel que fa al torneig cadet femení, 
l’equip entrenat pel Toni Olivares i 
l’Albert Pericas va fer un paper molt 
digne al I Torneig Mercat del Ram de 
Vic-Femení Osona. La competició, de 
tres dies, es va iniciar el 25 de març i 
les franquesines també van debutar 
amb victòria ajustada i treballada 
contra el CB Torelló (46-50). En el 
següent partit, contra les amfitriones, el 
Femení Osona, van caure en un mal 

partit per 32-49. I en el darrer partit 
d’aquesta primera fase, l’equip 
franquesí va caure derrotat contra 
l’equip italià del Fanfulla. La superioritat 
física de les italianes les va portar a 

perdre per un contundent 34-60. 
Aquesta derrota les portava a lluitar 
per la cinquena posició i en aquesta 
lluita, primer es van imposar de forma 
còmoda al Femení Osona B per 57-35 i 
en el darrer partit de la competició van 
caure derrotades per l’Askatuak de 
Sant Sebastià per un clar 37-60.

Aida González i Judith Berruezo, 
medalla de bronze al 
Campionat europeu de Twirling 

Les franquesines Aida González i Judith 
Berruezo, components del Club Twirling 

La Torreta van obtenir medalla de 
bronze al campionat d'Europa celebrat 
a Amsterdam els dies 28, 29 i 30 de 
març de 2013. A la competició hi van 
prendre part clubs procedents de 
Bèlgica, Noruega, Croàcia, Itàlia i 
França, a més d’Holanda, el país 
amfitrió.

L'infantil masculí d'handbol de les 
Franqueses guanya el Torneig de 
Calella

Després de fer un campionat molt 
complet, l’infantil masculí d’handbol del 
PME Les Franqueses va guanyar el 
prestigiós Torneig de Calella de 2013, 
que va tenir lloc durant el període de 
Setmana Santa. L’equip franquesí va 
superar a la semifinal un equip alemany 
a priori més fort físicament i amb més 
llançament. La final, contra l'Epic 
Casino de Matadepera, va acabar en 
empat. Per determinar el guanyador es 
va realitzar una pròrroga on qualsevol 
petit error donaria la victòria a un o 
altre equip. El punt d’inflexió el va 
posar l'equip franquesí, que es va 
acabar emportant una final molt 
treballada i demostrant els mèrits que 
els van portar a aconseguir del títol de 
campions.

ABRIL 2013

El conseller Felip Puig repeteix a 
les trobades de petanca de les 
Franqueses

La XVI Trobada de Petanca, organitza-
da pel Club Petanca Corró d’Amunt i el 
Patronat Municipal d’Esports, es va 
celebrar el dissabte 6 d’abril de 2013 a 
la zona esportiva de Corró d’Amunt. 
Diverses entitats del municipi, el CP 
Bellavista, el CP Corró d’Amunt, el CP 
Llerona i el CP Casal d’Avis de Corró 
d’Avall i el de Bellavista, s’havien citat 
per gaudir d’una matinal amistosa. 

El conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, va participar a la Trobada. 
L’afició del conseller per la petanca és 
coneguda i en diverses ocasions ha 
practicat aquest esport amb les entitats 
del municipi. El conseller Felip Puig i 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, van competir entre ells i 
l’alcalde va resultar-ne el guanyador 
–era la primera vegada que superava 
el conseller. En un ambient distès el 
conseller va assegurar que si hagués 
sabut que l’alcalde estaria tan content 
de guanyar-lo li hauria donat peixet en 
trobades passades. Felip Puig va agrair 
la rebuda del poble de Corró d’Amunt i 
va destacar el gran ambient per part de 
tots els jugadors al llarg de la jornada.

Les partides van començar a les nou 
del matí i es van allargar fins a la una. 
A mig matí, pels volts de les deu, es va 
fer una parada per gaudir d’un 
esmorzar de forquilla i ganivet. Un cop 
acabat l’àpat es va entregar un record 
als representants de les entitats de 
petanca de les Franqueses i tots els 
assistents van rebre un metre per, tal i 
com va dir l’alcalde, “establir una única 
mesura quan juguem”. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
regalar al conseller un exemplar del 
llibre que commemora el 30è aniversa-
ri del Patronat, “30 anys al teu costat”, i 
un clauer. Tant el regidor José Ramírez 
com el director-gerent del Patronat 
Municipal d’Esports, Josep Campaña, 
també van jugar a petanca. La regidora 
de Sanitat i Gent Gran i Agricultura, 
Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria 
Pruna, també va fer acte de presència 

a la trobada.

270 ciclistes participen al XVIII 
Trofeu BTT Corró d’Amunt

El Club Ciclista Corró d’Amunt va 
organitzar el XVIII Trofeu BTT Corró 
d’Amunt el diumenge 7 d’abril de 2013. 
La cursa era vàlida per a l’Open 
Barcelona i la Kid’s Cup, i va reunir més 
de 270 ciclistes. El recorregut tenia una 

distància de 7 km exigents i alhora 
divertits per als participants. L’itinerari 
de la Kid’s Cup tenia una distància de 
350 m. El president del CC Corró 
d’Amunt, Josep Mauri, va dir que el 
circuit és dels més valorats pels 
ciclistes gràcies a la combinació de 
zones molt tècniques. 

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, van valorar el 
paisatge de Corró d’Amunt com a ideal 
per a la pràctica de la BTT. Els boscos 
frondosos amb pistes forestals ràpides 
són de les preferides pels amants 
d’aquest esport. 

La Trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix un centenar de nens i 
nenes

Un centenar de nens i nenes va 
prendre part a la tradicional Trobada 
d'escoles de bàsquet de les Franqueses 
2013 que es va celebrar el cap de 
setmana del 13 i el 14 d’abril al pavelló 
poliesportiu municipal.

Un total de 110 participants d'onze 
equips van prendre part a la jornada 
que va organitzar el Patronat Municipal 
d'Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses.

L'activitat, d'allò més divertida i 
didàctica, suposava el primer “partit” 
de la seves carreres basquetbolístiques 
per a molts. Es van jugar partits, tot 
separant tres categories (2005, 2006 i 
2007). Els clubs participants van ser: el 

PME Les Franqueses, el CB Lliçà 
d'Amunt, el CB Vila de Montornès, el 
CB Santa Perpètua i l'Escola Pia de 
Granollers. Els partits es van disputar 
amb les normes del reglament del 
minibàsquet, on no hi ha puntuació, per 
fomentar el principi bàsic d'aquest 
reglament, jugar. Entre partit i partit, 
l'organització de la trobada, els 
entrenadors de bàsquet del PME Les 
Franqueses, van preparar activitats 
paral·leles en què, de forma individual, 
els jugadors i jugadores van poder 
millorar conceptes de bot i tir de 
manera divertida. Un cop acabats els 
partits es va fer l'entrega de medalles 
per a tots els participants i es va 
realitzar un esmorzar de germanor.

9 franquesins participen al XXXV 
Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate

El XXXV Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate es va disputar 
el cap de setmana del 20 i 21 d’abril de 
2013 a Leganés (Madrid) amb uns 500 
participants. Els karatekes tenien fins a 
13 anys i eren de les categories kata, 
kumite y prekumite. Nou components 
del gimnàs Nokachi de les Franqueses 
formaven part de la selecció catalana: 
Xavi Sevillano, Ainoa Astorga, Jordi 

Valdivia, Aaron Raya, Juan Sánchez, 
Izan Sevillano, Rafa Migueles, Roger 
Burriel i Wiam Koubiss. Al campionat 
van destacar les medalles de bronze de 
Roger Burriel i Juan Sánchez en kumite 
masculí i la proclamació com a campió 
d’Espanya de Jordi Valvidia en 
categoria de prekumite masculí. 

Més de 1.100 participants a l’XI 
Caminada Popular de les 
Franqueses

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès, que va tenir lloc el 21 
d’abril de 2013 al matí, va superar els 

1.100 participants, un nou rècord 
d’inscripcions. El Patronat Municipal 
d’Esports, organitzador de l’esdeveni-
ment, havia previst per a aquesta 
onzena edició poder arribar fins a un 
màxim de 1.200, xifra que se situa ja al 
límit de la capacitat logística per fer que 
una caminada d’aquests tipus sigui 
satisfactòria per a tothom.

Com és tradicional, la sortida i arribada 
es va fer des de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

A partir de les 8 del matí els partici-
pants van fer un recorregut per 
diversos punts del municipi, que els va 
portar a esmorzar a la zona esportiva 
municipal de Corró d’Amunt. Una 
vegada van finalitzar la caminada, tots 
els participants van rebre un obsequi 
commemoratiu, que en aquesta ocasió 
era una capelina amb el logotip del 30è 
aniversari del Patronat Municipal 
d’Esports, un entrepà de botifarra i 
també van participar al sorteig de 
diversos obsequis. 

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès va tornar a comptar amb 
la col·laboració del Club Bàsquet Les 
Franqueses i l’AE Handbol Les 
Franqueses.

Els alumnes de l'Escola de Tennis 
de les Franqueses gaudeixen del 
Trofeu Comte de Godó

El 23 d'abril de 2013 l’Escola de Tennis 

Jordi Plana va fer la tradicional sortida 
al Trofeu Comte de Godó. És el tercer 
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del 
Club de Tennis Cardedeu i els alumnes 
de l'Escola de Tennis de les Franqueses 
del Patronat Municipal d’Esports. Uns 
40 alumnes van gaudir de l’ambient del 
Godó veient diferents partits de 
jugadors com Tommy Robredo, 

Nicolay Davydenko, Tomas Berdych, 
entre d’altres, i també van poder 
demanar autògrafs i fer-se fotos amb 
Rafa Nadal.

MAIG 2013

Tercera posició del cadet femení 
d'handbol al sector de Campionat 
d'Espanya a Castro Urdiales

El 10, 11 i 12 de maig de 2013 es va 
disputar la fase sector del Campionat 
d'Espanya d’handbol a Castro Urdiales 
on el cadet femeni d'handbol de les 
Franqueses va participar. 

Al primer partit davant les locals de 
Castro Urdiales van aconseguir una 
gran victòria en guanyar per un ajustat 
22 a 23 gols. L’endemà, dissabte, van 
jugar davant el BM Zuazo, primeres del 
País Basc. L’enfrontament també va 
ser molt igualat fins al tram final, on les 
jugadores basques van marxar en el 
marcador per 8 gols de diferència. 

El diumenge encara hi havia opcions de 
classificació per al Campionat d’Espan-
ya si es guanyava el Villaverde de 

Madrid i acompanyaven els resultats 
dels altres equips. El partit de Villaver-
de va ser molt intens i, tot i començar 
amb un parcial negatiu, les jugadores 
franquesines van tornar al partit 
escurçant la diferència. A partir de la 
segona meitat el Villaverde va marxar 
en el marcador amb un joc molt 
elèctric. 

La participació en aquest sector s’ha de 
considerar positiva, amb bons resultats 
malgrat que només es va aconseguir 
una victòria. Les dues derrotes van ser 
davant de dos equips molt competitius. 
Cal felicitar les jugadores i el cos tècnic 
per la fita aconseguida, uns grans 
resultats que mostren l'esforç i 
constància d'aquest grup.

Es lliuren els premis del concurs 
de fotografia de l’XI Caminada 
Popular

El 14 de maig de 2013 va tenir lloc 
l’acte de lliurament dels premis del 
concurs de fotografia de l’XI Caminada 
Popular de les Franqueses que es va 
celebrar el mes d’abril organitzada pel 
Patronat Municipal d’Esports. 

L’acte de lliurament es va fer a la 
primera planta del Complex Esportiu 
Municipal de les Franqueses, on hi 
havia instal·lada una exposició amb una 
mostra de les fotografies presentades 
enguany al concurs i va anar a càrrec 
de l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

Els guanyadors del concurs de 
fotografia van ser els següents. Primer 
premi, José Antonio Pérez, de Montor-
nès, que va presentar la fotografia “Un 
día espléndido”. El 2n premi va 
correspondre a Ismael Cañas, de les 
Franqueses del Vallès, amb la fotogra-
fia “Reflexant la caminada”. El 3r premi 
va ser per a Imma Puerto Sánchez, de 
Ripollet, per la instantània “Camí de 
roselles”.

L’infantil femení d’handbol, segon 
a la Fase Sector disputada a Elx

L’equip infantil femení d’handbol de les 
Franqueses, que va disputar el 18 i 19 
de maig de 2013 a Elx la Fase Sector 
per accedir al Campionat d’Espanya es 
va quedar a les portes, amb una 
meritòria segona posició. 

A la competició van jugar-hi l’Elx, el 
BM Roquetas i el BM Cartagena, a més 
del conjunt franquesí. Les jugadores 
franquesines van aconseguir dues 
victòries, davant l’Elx, 20-22, i contra el 
BM Cartagena, 16-33. El partit que 
decidia, doncs, el campió de la Fase 
Sector, va ser el que enfrontava les 

franquesines contra el BM Roquetas. El 
rival es va mostrar molt superior i es va 
endur la victòria per 29-16, aconseguint 

així la classificació per al Campionat 
d’Espanya. L’experiència va ser molt 
positiva per a les jugadores, segur que 
no l’oblidaran. Cal felicitar-les i seguir 
endavant, ja que encara tenen molt 
camí per recórrer.

Quim Magán guanya la cursa El 
Trencacoll

La 1a Cursa de Muntanya El Trencacoll 
es va disputar el diumenge 19 de maig 
de 2013 amb 400 corredors, el nombre 
màxim de participants que s’havia fixat 
el Club Ciclista Corró d’Amunt. 

Per primera vegada, el Club Ciclista va 
deixar la bicicleta per un dia i es va 
calçar les vambes per córrer. Per a la 
prova va recuperar el Trencacoll, un 
antic camí que havia quedat en desús i 
inutilitzable. La cursa oferia dos 
recorreguts: un de llarg de 21 km i un 
altre de curt de 10 km. Tant un 
recorregut com l’altre presentaven uns 

terrenys variats, ràpids i tècnics, i de 
diversos nivells que divertien i feien 
suar de valent els participants. 

El campió absolut de la cursa va ser 
Quim Magán (El Món) amb un temps 
d’1 h 28 min 44 s. 

La satisfacció dels corredors va animar 
els organitzadors a muntar una segona 
cursa l’any vinent. Els participants, a 

més de l’excel·lent organització, van 
destacar els paratges naturals del poble 
de Corró d’Amunt que afegien un plus 
d’atracció a la cursa. 

JUNY 2013

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras 
practiquen vela

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras van 
gaudir d'una jornada de vela el 
dimecres 5 de juny de 2013. Dins del 
Programa Escolar de Promoció 
Esportiva (PEPE), entre el Patronat 
Municipal d'Esports i les escoles es va 
organitzar la sortida de bateig de vela 
al Port Olímpic juntament amb el 
Centre Municipal de Vela de Barcelona.
 
El bon temps i vent de la jornada van 
afavorir la pràctica esportiva. Els nens i 
nenes van participar-hi amb molta 
il·lusió i van poder gaudir d’un esport 
diferent. 

600 esportistes a la XXIX Diada 
de l’Esport

La XXIX Diada de l’Esport, organitzada 
pel Patronat Municipal d’Esports, va 
tenir lloc el dissabte 8 de juny de 2013. 
La jornada va aplegar més de 600 
esportistes amb els seus acompan-
yants animant des de les grades.

A partir de les 9 h es van jugar al 
pavelló i a la pista poliesportiva els 
partits de la secció de bàsquet i 
handbol del Patronat Municipal 
d’Esports. També va haver-hi la 
trobada del grup de bàdminton, 
patinatge, aeròbic, gent gran, psicomo-
tricitat i prebenjamí.  

Tots els participants de la XXIX Diada 
de l’Esport van tenir un petit obsequi: 
un pilota de platja. A més de rebre un 
esmorzar o berenar segons la franja 
horària en què juguessin o competissin. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
donar les gràcies a tots els jugadors, 
esportistes, entrenadors, col·labora-
dors, delegats, amics i familiars per 
acompanyar dia a dia tots els petits 

esportistes del Patronat i fer que 
l’esport a les Franqueses no pari de 
créixer.

D’altra banda, el diumenge 9 de juny 
va haver-hi jornada de portes obertes a 

la zona d’aigües del Complex Esportiu 
Municipal. Una cinquantena de 
participants van poder gaudir d’una 
estona a la piscina de les Franqueses, 
ja que hi havia lliure accés.

Més de 400 competidors prenen 
part al IV Trofeu d’equips Karate 
Nokachi de les Franqueses

El 8 de juny de 2013 es va celebrar el 
IV trofeu equips Karate Nokachi on es 
van inscriure 12 clubs d’arreu de 
Catalunya. El trofeu va comptar amb la 
participació de més de 400 competi-
dors. 

Les categories van ser des dels més 
petits de 5 anys fins als sèniors, tots 
ells en modalitat de kumite (combat) i 
per equips. Agustín Núñez i Montse 
Marín, responsables d’aquest esdeve-

niment, es van mostrar molt orgullosos 
i agraïts per la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports, Sidorme, 
Sports Granollers, Esclat i Fck, així com 
amb pares i amics que van fer possible 
la IV festa del karate Nokachi.

Alfonso Guillen i Ana Belén 
García, primers classificats de la 
27a Cursa de Bellavista

Alfonso Guillen i Ana Belén García van 
ser el guanyadors de la 27a edició de la 

Cursa de Bellavista celebrada el 9 de 
juny de 2013. La prova, organitzada pel 
Grup Fondistes de Bellavista, amb el 
suport del Patronat Municipal 
d’Esports, va reunir enguany més de 
700 corredors. La forta pluja del 
dissabte, que va obligar a tornar a 
marcar el circuit, i el fet que la Cursa de 
Pineda, que tradicionalment es feia el 
primer diumenge de mes i enguany ha 
estat el segon, va minvar la presència 
de participants a Bellavista en relació a 
l’any passat.

Es dóna la circumstància que en la 
present edició de la prova el guanyador 
masculí, Alfonso Guillen, i el tercer 
classificat Jordi Martos, són de 
Bellavista. El segon lloc va ser per a 
Gerard Molist. La guanyadora en 
categoria femenina, Ana Belén García, 
resideix a Granollers, però també havia 
estat veïna de Bellavista. El segon lloc 
en categoria femenina va ser per a la 
franquesina de Bellavista i component 
del club A 4 El km, Camen Martín, i el 
tercer per a Mari Martínez.

A banda de la bona organització i un 
traçat exigent i atractiu, cal destacar 
una vegada més la gran quantitat 
d’obsequis que l’organització va lliurar 
als participants. Hi havia una samarreta 
tècnica i pantaló, una bossa de 
productes d’alimentació, així com 
esmorzar i fins i tot aperitiu per a qui li 
venia de gust. També es van sortejar 
120 lots de diversos productes entre els 
participants. 

El lliurament de premis de la 27a Cursa 
de Bellavista va anar a càrrec de 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esport, José 
Ramírez, i el president del Club 
Fondistes de Bellavista, Ramón 
Berruezo.

Maverick i Isaac Viñales visiten el 
Centre Tècnic del Vallès

El pilot de Moto3, Maverick Viñales, i el 
seu cosí i també pilot de la mateixa 
categoria, Isaac Viñales, van visitar el 
Centre Tècnic del Vallès el 12 de juny 
de 2013.

 L’alcalde Francesc Colomé i el director 
del Centre, Joan Montcanut, van rebre 
els pilots, que van visitar les instal·la-

cions i, a continuació, van oferir una 
xerrada als alumnes, que els van poder 

fer preguntes i demanar autògrafs. 

115 alumnes gaudeixen de la 
Jornada de Primària 
organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports

El divendres 14 de juny de 2013 a partir 
de les 9 del matí es va realitzar a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall la Jornada de Primària, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports, que va reunir 115 alumnes. 

Tots els participants eren nens i nenes 
de sisè de les escoles de les Franque-
ses del Vallès, concretament del 
Guerau de Liost, Bellavista Joan Camps 
i Joan Sanpera i Torras. Les escoles 
Colors i Camins no hi van assistir 
perquè encara no tenen alumnes de 
sisè.

Un total de 115 escolars van participar 
en la jornada, que estava dividida en 

diferents esports, futbol, handbol, 
bàsquet i bàdminton, que es realitzaven 
entre el camp de futbol, el pavelló i la 
pista poliesportiva.

Els alumnes estaven dividits en 
diferents equips que portaven una 
samarreta (obsequi del Patronat 
Municipal d’Esports) especial per a 
l’ocasió i d’un color diferent per 
diferenciar-se entre equips.

A mig matí el Patronat Municipal 
d’Esports va obsequiar tots els 

participants amb un bon esmorzar per 
agafar forces de cara a la segona part 
de la jornada.

Abans de finalitzar l’activitat i com a 
cloenda es va fer la tradicional foto de 
grup amb la presència de l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramirez, que 
van tenir l’ocasió de saludar i conversar 
amb els nens i nenes de com havia 
anat la jornada.

Gran acollida de la I Edició del 
Torneig de Futbol Base del CF 
Bellavista Milán

El cap de setmana del 15 i 16 de juny 
de 2013 es va celebrar a la zona 
esportiva municipal de Bellavista la I 
edició del Torneig de Futbol Base del 
CF Bellavista Milán amb una molt bona 
climatologia i molta afluència de públic 
als dos camps. 

El torneig va complir els objectius 
marcats, que eren principalment que 

els participants s'ho passessin bé i 
donar una bona imatge del CF 
Bellavista Milán a nivell organitzatiu, 
esportiu i social.

Resultats de les finals: 
-Categoria escola: 
EF Vallès 4 - CF Parets 2
-Categoria prebenjamí: 
CF Parets 6 - UE Sant Fost 2
-Categoria benjamí: 
FC Argentona 3 - UEC Mataró 6
-Categoria aleví: CF Bellavista Milán  - 
CE Lliçà d'Amunt 2

Exitosa cloenda de temporada del 
Club de Bàsquet Les Franqueses

El diumenge 16 de juny de 2013 el Club 
de Bàsquet Les Franqueses va reunir 
uns cent vuitanta participants en el 
tradicional dinar-cloenda de final de 
temporada. En una jornada d'allò més 

divertida, els petits i els pares van 
realitzar partits i competicions al 
pavelló i un cop acabades les diferents 
activitats els assistents van poder 
gaudir del primer bany de l'any a la 
piscina municipal. Aquest any, com a 
l'anterior edició, una botifarrada amb 
mongetes van servir per acomiadar 

una temporada llarga que ha tingut 
com a premi més especial l'ascens del 
primer equip femení a la Segona 
Divisió Catalana.

Després de la botifarrada la junta 
directiva del club va aprofitar per fer un 
sorteig d'articles de l’entitat. A l'acte hi 
van ser presents el regidor d'Esports, 
José Ramírez, i la regidora de Cultura, 
Rosa M. Isidro.

Sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran a Perata- 
llada, l’Estartit i les Illes Medes

El dijous 20 de juny de 2013 va tenir 
lloc la sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran que organitza 
el Patronat Municipal d’Esports. En 
aquesta ocasió van visitar Peratallada, 
l’Estartit i les Illes Medes.

La jornada va iniciar-se ben d’hora, poc 
abans de les 8 del matí, amb el grup de 
56 persones convocades a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Cal destacar la presència de la regidora 
de Cultura, Rosa Maria Isidro, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

Al voltant de les 10.30 h es va arribar a 
Peratallada, un petit poble que pertany 
al municipi de Forallac, al Baix 
Empordà, i que ha estat declarat 
conjunt històric en formar part d’un 
dels nuclis històrics de l’arquitectura 
medieval més importants de Catalunya. 
Es va fer una visita guiada durant la 
qual es va ensenyar als assistents els 
edificis més representatius: l’església, 

l’antiga casa consistorial i les antigues 
muralles de la ciutat.

Finalitzada la visita a les 13.30 h, el 
grup es va desplaçar a l’Estartit, i més 
concretament al Restaurant la Sal, on 
es va poder degustar un menú molt 
complet amb un arròs de la zona.

Per finalitzar la sortida es va realitzar 
un creuer amb un sorprenent trimarà, 
amb visió submarina -únic a Catalun-
ya-, que es distingeix pel confort del 
seu equipament i l’estabilitat en la 
navegació, sent un exemple de 
seguretat gràcies a tres quilles 
compartimentades, així com per la 
seva cabina submergida, dotada de 
grans finestrals per oferir una visió 
excepcional de la riquesa del fons marí 
de les Illes Medes.

L’AE Pompeu Fabra clou la 
temporada

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d'Amunt la tradicional cloenda de 
l’AE Pompeu Fabra. Com cada any es 
va realitzar el torneig de Mixball, que 
consisteix en una lligueta a punts 
combinant partits de bàsquet i de futbol 
7. Cada partit guanyat sumava 3 punts.

S’hi van inscriure 6 equips, encara que 
finalment només van prendre-hi part 5. 
L' equip guanyador va ser l’AE 
Pompeu Fabra, empatat amb Cullell's 
Team. 

El dia del torneig hi van assistir entre 
participants i acompanyants unes 70 
persones. L’entitat espera tornar a 
repetir aquesta activitat l´any vinent.

Molt seguiment de la 1a edició del 
Memorial Juan Blázquez organit-
zat pel CF Bellavista Milán

El cap de setmana del 22 i 23 de juny 
de 2013 es va celebrar la primera 
edició del Memorial Juan Blázquez, 
organitzada pel Club Futbol Bellavista 
Milán. Aquest torneig va retre home-
natge a la trajectòria de Juan Blázquez, 
reconegut entrenador i home de futbol 
que va morir el passat mes de març a 
l’edat de 64 anys. Entre altres equips 
havia dirigit tres dels participants al 
torneig, la UE Canovelles, l’EC 

Granollers i el CF Bellavista Milán. 
L’altra conjunt participant va ser el CF 
Les Franqueses.

El desenvolupament del torneig va tenir 
molt de seguiment, sobretot el 
dissabte, amb gran afluència de públic i 
mitjans de comunicació. Va ser un 
emotiu reconeixement a una persona 
molt coneguda a nivell futbolístic 
comarcal i també en altres àmbits 
socials i empresarials.

Els resultats dels partits van ser els 
següents:
-Semifinals: CF Les Franqueses 3 - EC 
Granollers 6; CF Bellavista Milán 3 - UE 
Canovelles 1
-Final: CF Bellavista Milán 2 - EC 
Granollers 2 (l’EC Granollers va ser el 
guanyador en vèncer a la tanda de 
penals per 2 gols a 3).

Alta participació d’esportistes i 
familiars a la cloenda de la 
temporada de tennis i pàdel

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la zona esportiva municipal de 
Corró d’Avall la cloenda de la tempora-
da de tennis i pàdel. L’activitat va 
reunir molts participants, que van 
poder gaudir d’una gran matinal 
practicant el seu esport.

En tennis, de les 8.30 a les 10 h van 
prendre-hi part 20 adults. De les 10 a 
les 11 h van fer-ho 22 nens i nenes 
nascuts els anys 2004, 2005 o 2006. De 
les 11 a les 12 h hi van prendre part 20 
nens i nenes dels anys 2001, 2002 o 
2003, i de les 12 a les 13 h, 10 nens i 
nenes del 1996 fins al 2000.

En total, doncs, per la cloenda del 
tennis van passar 72 alumnes i els seus 

corresponents pares i mares o 
familiars, més de 150 persones en 
total, que van poder gaudir de campio-

nats per parelles de pares/mares i fills. 
La matinal també va comptar amb la 
presència del regidor d'Esports, José 
Ramírez.

Pel que fa al pàdel hi van participar uns 
70 alumnes, els quals es van dividir en 
dos quadres per fer un minitorneig 
entre ells (campionat masculí i femení).

A partir de les 13 h tothom que va 
assistir a la jornada va poder gaudir 
d’un refrigeri a la pista poliesportiva 
coberta, on posteriorment va haver-hi 
una entrega d’obsequis i un sorteig de 
diferent material.

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses guanya la Granollers 
Cup de la seva categoria

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses es va classificar com a 
primer de grup a la fase regular de la 
Granollers Cup, després de guanyar 
tots els seus partits. El diumenge 30 de 
juny de 2013, però, era el torn de la 
veritat ja que es jugaven les fases finals 
de la competició.

Així doncs, a vuitens de final van 
guanyar amb comoditat el Helset if, per 
21 gols a 10. A quarts de final van 
guanyar el Charlottelund-1 per 17 a 14, 
en un partit que ja havien sentenciat a 
la mitja part. A semifinals es van 

enfrontar a l’equip Vestby Hk, format 
per unes jugadores noruegues molt 
fortes fisicament, però a qui van poder 
guanyar per 14 a 9. Aquest resultat els 
va donar el pas a la final del torneig, 
que van haver de jugar contra el 
conegut equip de l’Handbol Puig d'en 
Valls d'Eivissa al Palau d'Esports de 
Granollers. Les noies franquesines van 
jugar una molt bona final, que van 
guanyar per 16 gols a 9. 

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, va poder celebrar amb les 

jugadores aquesta victòria tan impor-
tant.

El Pavelló Poliesportiu Municipal i la 
pista coberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall van acollir, 
entre dijous i diumenge, 128 partits de 
la Granollers Cup 2013. Organitzada pel 
BM Granollers amb la col·laboració de 
l’AEH Les Franqueses, aquesta 
competició té com a objectiu promocio-
nar l'handbol i valors com l'esportivitat, 
el respecte i el joc net entre els més 
joves.
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Recepció de l’Ajuntament als tres 
equips d’handbol més destacats 
de les Franqueses

Els equips d’handbol del municipi 
continuen sumant èxits esportius. És 
per això que l’Ajuntament els va 
organitzar, com va sent habitual els 
darrers anys, una recepció per 
reconèixer públicament el seu esforç. 

A l’acte, que es va fer el 2 de juliol de 
2013 a la tarda a la sala de plens de 
l’Ajuntament, es va homenatjar els 
integrants del sènior masculí de l’AEH 
Les Franqueses i les integrants dels 
equips cadet i infantil femenins del 
Patronat Municipal d’Esports.
 
L’acte, al qual van assistir l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, i el 
president de l’AEH Les Franqueses, 
Rafael Rosario, a més dels integrants 
dels equips i pares i mares dels 

jugadors, va consistir en el lliurament 
de plaques commemoratives per part 
de l’alcalde als capitans i entrenadors 
de cada equip, el lliurament d’un 
obsequi per part del Patronat a cada 
membre dels equips, la seva signatura 

en el llibre d’honor, i la foto de grup. 
Enguany, a banda de la típica foto dels 
homenatjats a les escales de l’edifici de 
l’ajuntament també se’n van fer una a 
la plaça mirant cap amunt, ja que el 
fotògraf estava situat al balcó. Acte 
seguit es va fer un piscolabis per a tots 
els assistents.

Pel que fa a les gestes esportives 
d’aquests equips, cal recordar que el 
sènior masculí de l’AEH Les Franque-
ses va aconseguir l’ascens a la Segona 
Divisió Catalana en quedar 2n de la 
primera fase del grup B de la 3a Divisió 
Catalana Preferent. Per la seva banda, 
l’equip cadet femení del PME va 
quedar 4t al Campionat de Catalunya, 
3r al sector del Campionat d’Espanya 
que es va fer a Castro Urdiales i 
campió de la Granollers Cup de la seva 
categoria. L’infantil femení del PME va 
quedar 1r de la fase regular de la Lliga 
Catalana, subcampió de Catalunya i 2n 
al sector del Campionat d’Espanya 
celebrat a Elx.

Recepció de l’Ajuntament als 
equips sèniors femenins del CE 
Llerona i del CB Les 
Franqueses

El 3 de juliol de 2013 a la tarda, 
l’Ajuntament va fer una recepció als 
equips sèniors femenins del Club 
Esportiu Llerona i del Club Bàsquet Les 
Franqueses per reconèixer públicament 

la bona temporada que van fer i que va 
acabar amb l’ascens de categoria de 
tots dos equips. L’amateur femení del 
CE Llerona va pujar a la lliga Preferent i 
el sènior femení del CB Les Franqueses 
ho va fer a la 2a Divisió Catalana.
 
L’homenatge va tenir lloc a la sala de 
plens de l’Ajuntament i com el dia 
anterior, dia en què es va fer la 
recepció a tres equips d’handbol del 
municipi, el procediment va ser el 
mateix: atorgament de plaques als 

representants de cada equip, entrega 
d’un petit obsequi i signatura en el 
Llibre d’Honor d’Esports per part de 
cada integrant dels equips, foto de grup 
i piscolabis final al darrere de l’edifici 
consistorial.
 
A banda de jugadores i entrenadors 
dels clubs, a l’acte també hi van assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el president del CE Llerona, 
Jaume Viñas, i el del CB Les Franque-
ses, Esteve Moliner.

La Societat de Caçadors participa 
a la Festa Major de Bellavista

La Societat de Caçadors de Bellavista 
va participar enguany a la Festa Major 
de Bellavista. En concret, va organitzar 
un campionat de tir el dia 6 de juliol de 
2013. L’entitat franquesina va muntar 
un recorregut de caça al Camp de Tir 
de les Franqueses, situat al camp de Ca 
l’Aymerich de Corró d’Amunt. L’activi-
tat va començar a les 9 del matí i va 
comptar amb una bona participació.

Destacada participació del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses al 
LXIV Campionat de 
Catalunya Absolut i XVI Para-Ar-
chery

El LXIV Campionat de Catalunya 
Absolut i XVI Para-Archery es a 
celebrar el 7 de juliol de 2013 a l'estadi 
de Can Jofresa de Terrassa. Hi van 
participar 115 esportistes representants 
de diferents clubs de Catalunya i va 
destacar la presència del president de 
la Federació Catalana de Tir amb Arc, 
Francesc Altarriba, i el subdirector 
general d'Activitats Esportives i 
Infraestructures del Consell Català de 
l'Esport, Oriol Marcé.

Tots els participants van enfrontar-se a 
un doble repte: mesurar-se amb altres 
arquers i aguantar una forta calor. El 
Club de Tir amb Arc Les Franqueses va 
participar en el Campionat amb 12 
arquers i va obtenir resultats notables 
en les diferents categories i modalitats 
en què van participar.
 
En la modalitat d'arc recorbat categoria 
esquirol va destacar el primer lloc 
d'Izan Garcia amb 301 punts i el tercer 

lloc de Guerau Camí amb 183 punts en 
la distància de 12 metres.
 
En la modalitat d’arc recorbat categoria 
benjamí Ruben Ruiz va obtenir una 
meritòria tercera plaça amb 315 punts 
en una atapeïda competició on entre el 
segon i quart classificat només hi va 
haver 2 punts de diferència, i a més, el 
guanyador va batre rècord del 
campionat. Joan Arnal va obtenir la 
quarta plaça amb 314 punts.

Claudia Gómez va obtenir el primer lloc 
en la modalitat d'arc recorbat categoria 
aleví femení amb 554 punts tirant a 
dues distàncies, una primera tanda a 

30 metres i una segona a 18 metres. 
En aquesta mateixa modalitat en 
masculí Alfred Rodriguez va aconseguir 
la quarta plaça amb 492 punts i també 
va destacar la bona classificació 
d'Arnau Altarriba incorporat recent-
ment al Club.

Una altra nova incorporació al Club, 
Sonia Arredondo, va obtenir una 
meritòria cinquena plaça en arc 
recorbat novell tirant a 50 i a 30 
metres.
 
Alicia Viladomiu va ser primera en la 
seva categoria, arc nu sènior femení, 
amb 256 punts a gran distància de la 
segona classificada, tirant a 30 i 18 
metres. En aquesta mateixa modalitat 
en masculí, els arquers Ramon, Àngel i 
Jordi van enfontrar-se als millors de 
Catalunya obtenint uns resultats que 
amb seguretat milloraran en futurs 
esdeveniments.

S’inaugura el primer parc indoor 
d’Europa dedicat als esports 
extrems

El 4 de juliol 2013 es va obrir al públic el 
Green Indoor Park, el primer parc d’oci 
d’Europa que combina esports extrems 
amb activitats recreatives. Aquest 

equipament pioner ocupa 25.000 m2 
de superficie en unes antigues naus 
situades al camí de Can Carreró de les 
Franqueses. L’espai el van inaugurar 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el secretari general de 
l’Esport, Ivan Tibau, i el director general 
del Green Indoor Park, Hugo Arnaiz.
Al parc s’hi poden trobar des 
d’instal·lacions amb rampes per 

practicar esports extrems com l’skate, 
els patins o les bicicletes BMX, un 
circuit de karts elèctrics, màquines de 
jocs que simulen les curses de Fórmula 
1, escalèxtric, jocs infantils amb 
inflables, un rocòdrom, circuit de trial, 
etc. La inversió que s’ha fet per 
condicionar les naus és d’1,5 milions 
d’euros i ha permès crear una vintena 
de llocs de treball fixos. L’horari 
d’obertura és de dimecres a divendres 
de 16 a 22 h i els dissabtes i els 
diumenges de 10 a 20 h, i les tarifes 
van des dels 2 euros de l’entrada de 
visitant fins al 16 euros per a un dia 
complet.

A banda de la passejada per totes les 
instal·lacions, els representants polítics 
van voler provar els karts elèctrics i van 
fer unes quantes voltes al circuit. Al 
final de l’acte inaugural, tant l’alcalde 
de les Franqueses com el secretari 
general de l’Esport van firmar a sobre 
d’un dels grans grafits que hi ha per 
totes les parets de l’espai, la majoria 
dels quals són obra del conegut grafiter 
barceloní Berok.

A banda de l’alcalde, també van ser 
presents a la inauguració per part de 
l’equip de govern de l’Ajuntament de 
les Franqueses el regidor d’Esports, 
José Ramírez, la regidora de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut, Rosa M. 
Isidro, el regidor d’Urbanisme, Esteve 
Ribalta, la regidora de Polítiques 
Socials, Gisela Santos, i la d’Obres i 
Serveis, Vanessa García.

Finalitzen amb èxit les 
activitats d'estiu del Patronat 
Municipal d'Esports

El 26 de juliol de 2013 van finalitzar les 
activitats esportives d'estiu que 
organitza el Patronat Municipal 
d'Esports. En aquesta edició, el Juliol 
Esportiu va comptar amb un total de 
357 participants d’edats compreses 
entre els 5 i els 16 anys. Com cada any 
els nens i les nenes van poder utilitzar 
pràcticament tots els espais esportius 
de què disposa la zona esportiva de 
Corró d'Avall: el camp de futbol, el 
camp de futbol 7, pistes de tennis, el 
pavelló, la pista poliesportiva i les 
piscines cobertes i descobertes del 
Complex Esportiu Municipal de les 
Franqueses. En tots aquests espais es 
van poder realitzar activitats esportives 
com ara futbol, bàsquet, handbol, 
tennis, voleibol, bàdminton, etc.

També es van portar a terme altres 
activitats fora de la zona esportiva com 
ara la cursa d'orientació al parc de 
Milpins i la bicicletada que es va 
realitzar en un circuit pel poble amb 
sortida i arribada a la zona esportiva 
municipal. Aquestes activitats es van 
realitzar dins de l'horari del Juliol 
Esportiu, de 9 a 13 h. 

A part de les activitats diàries, cada 
grup va poder realitzar també activitats 
puntuals que duraven matí i tarda fora 
de les Franqueses:
-Sant Quintí de Mediona: circuit de 
tirolines
-Navarcles: caiac, escalada, canoa
-Collbató: “trekking” per la muntanya i 
escalada
-Parc Vallparadís: cursa d'orientació i 
escalada al rocòdrom
-Saldes: taller d'orientació i circuit de 
tirolines i ponts de mico

També s'ha de destacar la sortida que 
es va fer als Campionats del Món de 
Natació que es van portar a terme a la 
ciutat de Barcelona.

Per altra banda, el 26 de juliol també va 
acabar l'Escola de tennis i pàdel d'estiu. 
Aproximadament un centenar de 
participants van gaudir d'aquests 
esports durant el mes de juliol. Pel que 
fa al tennis hi havia grups segons edats 
on els participants van poder fer un 

intensiu cada dia de dilluns a divendres 
en la seva hora programada. En el cas 
del pàdel es van fer grups on cadascun 
d'ells va fer un petit intensiu d’1, 2 o 3 
dies a la setmana.

Per últim, dir que el 26 de juliol també 
van finalitzar els campus de futbol 
organtizats pel CE Llerona i el CF Les 
Franqueses, que es van portar a terme 
a la zona esportiva de Llerona i de 
Corró d'Amunt. Els clubs van acabar 
molt satifets de la participació obtingu-
da.
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L’equip Missirah de Parets 
guanya el III Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

La final de la tercera edició del Torneig 
Solidari de Futbol de les Franqueses, 
que es va jugar el 17 d’agost de 2013 a 
la tarda al Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Avall, va ser molt disputada. El 
partit, que enfrontava l’equip Missirah 

de Parets del Vallès amb el Banjae de 
Canovelles, va decantar-se a favor dels 
primers, que van acabar guanyant, 
després d’una pròrroga, pel resultat de 
3 gols a 2.

El matx, que va aixecar molta expecta-
ció i va omplir les grades de gom a 
gom, va ser molt emocionant, a causa 
de la igualtat i el bon joc dels dos 
equips. Si bé es van avançar els 
canovellins, els paretans van poder 
empatar el partit, i fins i tot posar-se 
per davant amb un 2 a 1. El Banjae, 
però, no va deixar d’atacar la porteria 
contrària fins que va aconseguir 
l’empat a 2 gols a pocs minuts del final 
del temps reglamentari. Tot apuntava 
que s’hauria de jugar mitja hora més de 
temps extra. I així va ser. A la pròrroga, 

però, només va poder marcar un dels 
dos equips, el Missirah, que va acabar 
enduent-se el torneig.

A l’acte d’entrega de premis van ser-hi 
presents l’alcaldessa accidental de les 
Franqueses, Rosa Maria Pruna, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. A la 
cerimònia es van donar trofeus al millor 
porter i al millor golejador del torneig, 
que van guanyar dos integrants de 
l’equip de Mataró, i als dos equips que 
van disputar la final.

Aquest és el tercer any que se celebra 
aquest torneig que organitza l’Associa-
ció Esportiva d’Immigrants del Vallès 
Oriental, amb seu a Bellavista, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Enguany 
hi han participat deu equips provinents 
de Vic, Mataró, Sabadell, Montornès, 
Parets, Granollers i Canovelles. La 
competició va començar el 22 de juny, 
cosa que va permetre poder disputar 
més partits que l’any passat, tots al 
Camp de Futbol Municipal de Corró 
d’Avall.

El CF Olímpic La Garriga guanya 
el 33è Trofeu Electrocamps de 
futbol

El 31 d’agost de 2013 a la tarda es va 
disputar la 33a edició del Trofeu 
Electrocamps de futbol a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. El 

guanyador del torneig va ser el CF 
Olímpic La Garriga. En segon lloc va 
quedar el CF Les Franqueses i en 
tercer el CF Vilanova del Vallès.

El torneig triangular, que constava de 
tres partits de 45 minuts de durada 
cadascun, va començar a les sis de la 
tarda, amb el partit entre els 
garriguencs i els vilanovins. Aquest 
matx va acabar amb empat a 0 gols i 
es va haver de resoldre a la tanda de 

penals, en què els garriguencs van 
acabar marcant quatre penes 
màximes, mentre que els vilanovins 
només en van transformar tres.

En el següent partit es van enfrontar 
l’equip local i organitzador del torneig, 
el CF Les Franqueses, i el perdedor del 
primer partit, el CF Vilanova del Vallès. 
Els franquesins es van mostrar 
superiors i van acabar guanyant per 1 
gol a 0. El darrer matx va enfrontar el 
conjunt local i l’equip garriguenc. 
Després d’una gran igualtat en el joc 
desenvolupat per ambdós conjunts, 
una rematada dins de l’àrea a les 
acaballes del partit va donar la victòria 
a l’Olímpic La Garriga, que es va 
acabar enduent el torneig. 
A l’entrega de les copes hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, i Marcel Camps i David 
Camps, en representació de l’empresa 
franquesina patrocinadora del torneig, 
Electrocamps.
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El CE Llerona guanya el III Torneig 
de Futbol Trofeu Ajuntament de 
les Franqueses

El Club Esportiu Llerona es va adjudicar 
el 4 de setembre de 2013 la tercera 
edició del Torneig de Futbol Trofeu 
Ajuntament de les Franqueses en 
derrotar el Club Futbol Les Franqueses 
pel resultat de 2 gols a 0. Al partit pel 
tercer i quart lloc, el CF Bellavista Milan 
va vèncer la US Corró d’Amunt per 3 
gols 1.

El III Torneig de Futbol Trofeu Ajunta-
ment de les Franqueses, organitzat pel 
Patronat Municipal d’Esports amb la 
col·laboració dels clubs participants, els 
més representatius del municipi, es va 
disputar els dies 3 i 4 de setembre.

A les 10 de la nit va començar, al Camp 
de Futbol Municipal de Corró d’Avall, la 
gran final del torneig entre el CE 
Llerona i el CF Les Franqueses, una 
reedició de la final de l’any passat, en 
què va guanyar el CF Les Franqueses 
per 3 gols a 2. El CE Llerona, doncs, 
tenia ganes de revenja i de seguida va 

fer notar que volia endur-se la copa. Al 
minut 9, després d’una jugada indivi-
dual per la banda dreta, Adrià Bona-
chela va driblar el seu defensor al límit 
de l’àrea i va engaltar un potent xut a 
l’escaire que va acabar al fons de la 
xarxa. El CE Llerona va continuar 
dominant la primera part.

A la represa, però, el CF Les Franque-
ses va sortir amb moltes ganes. Amb 

tot, va ser el jugador lleroní Àlex 
Español qui va estar a punt de marcar 
el segon gol per al seu equip enviant la 
pilota al pal al minut 11 de la segona 
part. Vuit minuts després, va ser el CF 
Les Franqueses el que va enviar una 
pilota al pal de la porteria defensada 
pel Llerona, en una jugada en què es 
va reclamar falta al porter. Quan 
semblava que el marcador ja no es 
mouria, Àlex Español va sentenciar la 
final amb el segon gol per al seu equip 
a tres minuts de l’acabament del matx.

A l’entrega dels premis per a tots els 
equips (vals en material esportiu per 
valor de 800 euros per al primer 
classificat, 600 per al segon, 400 per al 
tercer i 200 per al quart), hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, els presidents dels clubs 
i els capitans dels quatre conjunts. Acte 
seguit es va fer la foto de l’equip 
guanyador, que en les tres edicions del 
torneig sempre ha estat un equip 
diferent. En la primera va ser el CF 
Bellavista Milan i en la segona el CF 
Les Franqueses.

Quatre joves arquers del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses 
participen a la 10a edició del 
Trofeu Futurs Campions

El 8 de setembre de 2013 es va 
celebrar la 10a edició del Trofeu de 
Futurs Campions, amb la participació 
de quatre joves arquers del Club de Tir 

jugat, en camp de futbol 7, uns 120 
partits en total. Els resultats de les 
finals, la totalitat de les quals es van 
disputar diumenge a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, van ser els 
següents:
-Prebenjamí: Fundació Marcet, 4 – EC 
Granollers, 0
-Benjamí: Vila-real CF, 1 – Damm, 0
-Aleví: FC Barcelona, 1 – UD Cornellà, 0

En l’edició d’enguany de la competició, 
que ha tornat a organitzar amb èxit 
l’empresa Eventually Sport&Events 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d'Esports de les Franqueses, 

aquest municipi ha estat protagonista 
destacat, ja que ha estat seu de dues 
de les tres categories en la fase prèvia 
del torneig: l’aleví s’ha disputat a les 
instal·lacions municipals de Corró 
d’Avall i la prebenjamí a les de Corró 
d’Amunt.

Primers partits amistosos de la 
temporada de l'Escola de Bàsquet 
del PME

El 13 de desembre de 2013 van tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses els primers partits 

amistosos d’aquesta temporada de 
l’Escola de Bàsquet del Patronat 
Municipal d’Esports. En una hora es 
van disputar molts minipartits que van 
fer gaudir els més menuts de la secció 
de bàsquet. Els equips entrenats per 
Javi Liria i Josep Lozano es van 
enfrontar als de l’Escola del CB 
L'Ametlla. De mica en mica, aquets 
petits van aprenent la normativa del 

bàsquet i el que és més important, 
aprenen tot divertint-se.

Exhibició dels grups d’aeròbic 
escolar del PME

El 14 i 15 de desembre de 2013, el 
Patronat Municipal d’Esports va 
organitzar una exhibició de ball al 
pavelló poliesportiu municipal de Corró 
d'Avall. 

Les 21 nenes dels grups d’aeròbic que 
organitza el PME a les escoles Guerau 
de Liost, Joan Sanpera i Camins van 
mostrar al públic assistent les coreo-
grafies treballades durant aquest 
primer trimestre. Els nervis previs no 
van impedir que les nenes s’ho 
passessin d’allò més bé.

L’aleví femení d’handbol de les 
Franqueses participa a l’Hamboli-
cat d’Igualada

El 15 de desembre de 2013 l’aleví 
femení d’handbol de les Franqueses va 
disputar el torneig Hambolicat amb 
motiu de la Marató de TV3 a Igualada. 

El torneig va durar tot el matí i les 
franquesines van disputar tres partits. 
Els dos primers partits els van jugar 
contra el Tarragona i el Tàrrega A, amb 
reglament aleví expert de la federació. 
Per als qui no coneguin aquesta 
modalitat, es juga a camp sencer i es 
saca de centre després dels gols (una 
introducció a la zona). El tercer partit el 
van jugar amb reglament de minihand-
bol i a camp petit contra el Tàrrega B. 
L’equip franquesí estava format per 
només 6 nenes. Tot i amb això es va 
competir i treballar molt, guanyant el 
primer i el tercer partit i perdent contra 
el Tàrrega A de 2 gols de diferència. 

A més a més dels partits, els partici-
pants del torneig també podien gaudir 
d’una zona lúdica amb inflables, pintura 
de cara i diverses activitats, d’una 
xocolatada gratuïta, i pagant un petit 
import, fins i tot podies fer un passeig 
en globus.

En definitiva, les nenes s’ho van passar 
molt bé i van competir amb moltes 
ganes, tot col·laborant amb la Marató 
de TV3, que aquest any lluitava contra 
les malalties neurodegeneratives.

Presentació dels equips del CF 
Bellavista Milan

El 15 de desembre de 2013 es va fer la 
presentació de tots els equips del Club 
Futbol Bellavista Milan a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
En total van desfilar per la gespa 130 
jugadors i jugadores, esportistes que 
formen part d’un dels dotze equips del 
club de Bellavista. A la presentació hi 
va assistir l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
membres de la renovada junta directiva 
de l’entitat que encapçala Paco Flores.

Consell General del Patronat 
Municipal d’Esports

El 17 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sessió del Consell General 
del Patronat Municipal d’Esports a la 
sala polivalent del Complex Esportiu 
Municipal, acte que va estar presidit pel 
regidor d’Esports, José Ramírez, i que 
va reunir el conjunt de les entitats 
esportives locals i altres entitats, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel Patronat Municipal 
d’Esports durant l’any 2013 i la previsió 
per al 2014.

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millora en les instal·la-
cions esportives, de l’escola esportiva 
municipal, del manteniment de les 
instal·lacions, de les dades de participa-
ció del Patronat i del Complex Esportiu 
Municipal i de la convocatòria de 
subvencions per a activitats esportives 
per a l’any 2014. 

Cal destacar també l’assistència de 
Josep Randos, Rosa M. Isidro i Àngel 
Profitós, regidors de l’Ajuntament i 
membres del Consell d’Administració 
del Patronat Municipal d’Esports. Al 
finalitzar la sessió, el Patronat Munici-
pal d’Esports va oferir un refrigeri a tots 
els assistents per tal d’acomiadar l’any 
esportiu 2013 i felicitar a tothom les 
festes de Nadal.

Esmorzar de Nadal del Grup 
d’Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME

El 19 de desembre de 2013 va tenir lloc 

amb Arc Les Franqueses. La competi-
ció es va fer al camp municipal de tir 
amb arc del Fossat del Castell de 
Montjuïc de Barcelona. 

És un trofeu amb el qual s’inicia la 
temporada i en el qual només partici-
pen les categories dels més joves, és a 
dir, esquirol, benjamí, aleví, infantil, 
cadet i júnior (femení i masculí). Hi va 
haver una assistència rècord de més 
de cinquanta inscrits quatre dels quals 
eren representants del club franquesí, 
que van obtenir bons resultats. Així, 
Izan i Joan van quedar tercers en les 
seves categories (esquirol i benjamí). 
Claudia va quedar primera en aleví 
femení, i Alfred, quart en aleví masculí.

La jornada va ser una festa de l’arc per 
als nens i els familiars. Hi va haver molt 
bon ambient entre tots els nens i 
nenes, reflectint que el tir amb arc és 
més que un esport.

VI Torneig d’handbol Joan 
Sanpera de Festa Major

El 14 de setembre de 2013 va tenir lloc 
el VI Torneig d’handbol Joan Sanpera al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, amb motiu de la Festa 

Major de Corró d’Avall. Des de la 
categoria prebenjamí fins a la infantil, 
els equips van jugar un partit davant el 
BM Granollers de la seva corresponent 
categoria.

Un total de 14 equips van prendre part 
en aquest torneig amb un total de 160 
participants. Els equips van ser 1 
prebenjamí masculí, 2 benjamins 
masculins, 1 aleví femení, 2 alevins 
masculins i 1 infantil masculí. 

Els premis van ser per al 1r i 2n 
classsificat, per al millor jugador del 
partit, el millor jugador local i el màxim 
golejador de l’enfrontament. El regidor 

d’Esports, José Ramírez, va estar 
present a l’entrega de premis.

El Patronat Municipal d’Esports, 
col·laborador d’aquesta activitat que va 
organitzar l’AEH Les Franqueses, va 
obsequiar tots els participants amb un 
esmorzar.

55 corredors participen a la II 
Clàssica Ciclista de les 
Franqueses

El 14 de setembre de 2013 a la tarda es 
va disputar la II Clàssica Ciclista de les 
Franqueses, una cursa organitzada per 
la Unió Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, dins del programa d’actes de 
la Festa Major de Corró d’Avall. La 
distància a recórrer van ser 100 km en 
un circuit de 10 km que discorria per 
carreteres i carrers de Corró d’Avall, 
Llerona i Marata. Un recorregut amb 
pujades curtes i fortes que va fer-se 
molt dur per als 55 ciclistes que van 
prendre la sortida. Els participants 
pertanyien a una d’aquestes tres 
categories: elit, sub23 i master 30.

Cal destacar la presència d’un equip 
francès, el Martigues, que tenia dins les 
seves files el darrer guanyador del tour 
de Bulgària. El guanyador absolut va 
ser el corredor francès Cedric Eusta-
che, amb un temps total de 2 hores i 41 
minuts. Eustache va anar a una 
velocitat mitjana de 42,480 km per 
hora. D’altra banda, el corredor local 
Santi Segú va ser el guanyador a la 
categoria Master 30.

80 jugadors al 3 x 3 de bàsquet de 
la Festa Major de Corró d’Avall

El 14 de setembre de 2013 al matí, 
amb motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall, es va celebrar a la pista 
poliesportiva coberta de la zona 
esportiva municipal un 3 x 3 de bàsquet 
amb els jugadors i jugadores dels 
diferents equips del Patronat Municipal 
d’Esports.

Més de 80 basquetbolistes, de 
categories compreses entre premini i 
cadet, van gaudir de l’esport de la 
cistella competint entre ells separats 
per categories, i en equips de 3 o 4 
jugadors. Després de quatre hores de 

bàsquet, els equips vencedors en les 
diferents categories van ser: en 

categoria premini, Lakers; en mini, 
Toros; en infantil, Guays; i en cadet 
Equip 2.

Tots els participants van rebre esmor-
zar i medalles commemoratives, així 
com obsequis per als equips guanya-
dors.

Trenta participants al 
III Campionat de tie-breaks amb 
motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall

El 14 de setembre de 2013, amb motiu 
de la Festa Major de Corró d'Avall, el 
Patronat Municipal d'Esports va 
organtizar el III Campionat de 
tie-breaks a les pistes de tennis 
municipals de Corró d'Avall. Hi van 
participar una trentena de tennistes, 
entre adults i infants.

Es van fer campionats de tie-breaks a 
15 punts (adults) i pel que fa als més 
joves alguns van fer també tie-breaks a 
15 punts i una lligueta de tots contra 
tots. Cada participant va disputar un 
mínim de 2 partits de tennis. 

El Patronat Municipal d'Esports va 
obsequiar tots els participants amb una 
medalla i esmorzar.

La Festa de la bicicleta urbana 
d’enguany compta amb 200 
participants

El 15 de setembre de 2013 al matí va 
tenir lloc la Festa de la bicicleta urbana 
que tradicionalment organtiza el 
Patronat Municipal d’Esports dins dels 
actes programats de la Festa Major de 
Corró d’Avall. Més de 200 participants 
van poder gaudir d’un circuit urbà 
d’uns 12 km de distància, que va 
passar per Corró d’Avall, Bellavista i 

en el Complex Esportiu Municipal el 
tradicional esmorzar de Nadal de la 
gent gran. Tots els participants (uns 60) 
del Grup d'Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME van poder gaudir de 
l'esmorzar amb la presència de 

l'alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Durant l'acte es va fer un brindis, on es 
va desitjar unes bones festes i un feliç 
2014. Abans d'acabar l'acte tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l'alcalde i del regidor que de 
ben segur serà de bon ús per fer 
activitat física.

Uns 60 alumnes van participar a 
la trobada de Nadal de l’Escola de 
Tennis del PME

El 21 de desembre de 2013 a la tarda, 
l'Escola Municipal de Tennis de les 
Franqueses va realitzar la seva 
tradicional Trobada de Nadal. Hi van 
participar uns 60 alumnes des dels 
nens més petits de l'escola de tennis 
(infants de 5 anys), fins als nois de 
15-16 anys.

La trobada de Nadal va consistir a 
jugar una sèrie de campionats tennís-
tics on els alumnes jugaven un mínim 
de 2 partits. L'objectiu de la Trobada és 
que tots els nens passessin una 
divertida tarda jugant a tennis.

Els resultats dels diferents campionats 
realitzats segons les edats van ser:

-Campionat d'alumnes (anys 
2007-2008): finalista de consolació, 
Miquel Ortega; guanyador de consola-
ció, Marc Argemí; finalista de la fase 
final, Gerard Guiu; guanyador de la fase 
final, Neus Cebrian.
-Campionat d'alumnes (anys 
2005-2006): finalista de consolació, 
Noa Pardillo; guanyador de consolació, 

Gerard Navarro; finalista de la fase 
final, Esteve Ortega; guanyador de la 
fase final, David Müller.
-Campionat d'alumnes (anys 
2002-2003-2004): finalista de consola-
ció, Marc Pérez; guanyador de 
consolació, Daniel Noé; finalista de la 
fase final, Nil Morales; guanyador de la 
fase final, Màxim Chornyy.
-Campionat d'alumnes (anys del 1996 
al 2001): finalista de consolació, Èric 
Cejudo; guanyador de consolació, 
Rafael Barrio; finalista de la fase final, 
David Barrio; guanyador de la fase 
final, Arnau Caralt.

Tots els finalistes i guanyadors van 
rebre com a premi una medalla i tots 
els participants a la trobada de Nadal 
van ser obsequiats amb un suc de 
fruites i una felicitació de Nadal de part 
de l'Escola de Tennis Jordi Plana i del 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès.

Santi Segú i Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista Les 
Franqueses, subcampions de 
Catalunya de Ciclocròs

El 22 de desembre de 2013 es va 
disputar a Manresa el Campionat de 
Catalunya de Ciclocròs, amb la 
participació de corredors de la Unió 
Ciclista Les Franqueses. 

Santi Segú va quedar subcampió de 
Catalunya en la categoria master 30, 
Antoni Serra també va ser subcampió 
de Catalunya en mastrer 60 i Marc 
Ortega va ser 4t en master 40. La 
prova es va disputar en un circuit molt 
tècnic, magnífic per a la pràctica del 
ciclocròs.

El VI Torneig d'Handbol Memorial 
Joan Bufí compta amb la partici-
pació de 26 equips

El 28 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sisena edició del Torneig 
d'Handbol Memorial Joan Bufí al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, organitzat pel club AEH 
Les Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports. 

El format del torneig consistia en què 
cada equip local de les Franqueses, des 
de la categoria escola fins al juvenil 

femení (13 en total), jugués un partit 
davant un equip rival. Els clubs 
convidats van ser la Llagosta, la 
Garriga, Polinyà, Sant Esteve de 
Palautordera, BM Granollers, Montme-
ló i Canovelles.

Un cop finalitzat el partit corresponent 
es van determinar els trofeus al primer 
classificat, segon classificat, millor 
jugador, màxim golejador, regularitat i 
millor jugador local de cada partit i 
categoria. Els més petits, d'infantil fins 
a l'escola, van tenir, a més, una copa 
individual per la seva participació al 
torneig. 

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

Tres corredors de la Unió Ciclista 
Les Franqueses- Bicicletes Segú 
fan podi a la classificació final de 
la Copa Catalana de Ciclocròs

Tres ciclistes franquesins van pujar el 
29 de desembre de 2013 al podi de la 
classificació final de la Copa Catalana 
de Ciclocròs, després dels bons 
resultats obtinguts a la darrera cursa de 
la temporada, que es va disputar a Vic. 
Així doncs, Toni Serra es va proclamar 
campió en la categoria Master 60, i 
Santi Segú i Marc Ortega van quedar 
subcampions a la categoria Master 30 i 
Master 40, respectivament. 

Tots tres són membres de la Unió 
Ciclista Les Franqueses-Bicicletes 
Segú. En la cursa disputada a Vic, els 

resultats d’aquests tres ciclistes 
franquesins van ser els següents: Toni 
Serra va quedar en 2n lloc, i Santi Segú 
i Marc Ortega van quedar en 4a 
posició. Per la seva banda, Pere 
Amadó també va fer una gran cursa i 
va acabar 3r en Master 30.

Llerona. La sortida i l’arribada va ser la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall i tots els participants van rebre 
a l’arribada un obsequi de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu de la Setmana 
de la mobilitat sostenible i segura (una 
matrícula per a la bicicleta i un clauer) i 
ampolles d’aigua que va oferir el PME 
a tots els ciclistes.

Un cententar de participants al III 
Campionat de pàdel de Festa 
Major

El 13, 14 i 15 de setembre de 2013 es 
va disputar el tradicional Campionat de 
pàdel de festa major. Aquest tercera 
edició va començar el divendres a la 
tarda i va durar fins al diumenge al 
migdia, que es van disputar les finals de 
cada categoria: masculina, femenina i 

mixta. Al torneig hi van participar un 
centenar de persones, les quals van 
gaudir del pàdel durant tot el cap de 
setmana. Els campions i subcampions 
de la fase final van rebre per part del 
regidor d’Esports, José Ramírez, una 
copa com a reconeixement de la fita 
aconseguida, i els campions i subcam-
pions de consolació una medalla.

Classificació del Torneig:
-Categoria masculina: fase final: 
guanyadors del torneig, Manel Parra i 
José Martínez; subcampions, Marc 
Navarro i Alfons Ferreira. Consolació: 
guanyadors, Manel Valero i Pedro 
González; subcampions, Francesc 
Guardiola i Joan Pol Minguet  
-Categoria femenina: fase final: 
guanyadores del torneig, Gina Jorba i 
Lídia Ganduxé; subcampiones, M. Pau 
Nualart i Marta Maraña. Consolació: 
guanyadores, Mònica Diez i Anna 
Caparrós; subcampiones, Pilar Torras i 
Judit Bartolí
-Categoria mixta: fase final: guanyadors 
del torneig, M. Pau Nualart i Guillem 
Pujol; subcampions: Gina Jorba i Joan 
Pol Minguet. Consolació: guanyadors, 

Irene Vila i Joan Barceló; subcampions, 
Mònica Fernández i Jordi Galan

Èxit de la Tirada de Festa Major

Com cada any, incorporada dins de la 
Festa Major de Corró d'Avall, el 15 de 
setembre de 2013 el Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses va celebrar una 

tirada social que va consistir, d'una 
banda, en una exhibició dels arquers 
del club i, de l’altra, en una jornada de 
portes obertes a les persones que van 
voler provar aquest esport. 

Hi va haver presència de veïns de les 
Franqueses durant tota la jornada, 
especialment d’infants, alguns dels 
quals van demostrar excel·lents 
condicions per a la pràctica del tir amb 
arc. L'acte va finalitzar amb un aperitiu 
per als arquers i assistents.

Santi Segú guanya el 
Campionat de Contrarellotge de la 
Unió Ciclista 
Les Franqueses

El 22 de setembre de 2013 la Unió 
Ciclista Les Franqueses va organitzar el 
seu Campionat de Contrarellotge, 
aquest any amb la novetat que es van 
fer les dues cronos en un mateix dia: la 
de Corró i la cronoescalada de 
Montmany. Un total de 36 corredors 
van participar-hi. 

El guanyador de la crono de Corró va 
ser Miquel Novellas, amb un temps de 
13 minuts i 14 segons, i el guanyador 
de la crono de Montmany va ser Santi 
Segú, amb un temps de 9 minuts i 34 
segons. La suma dels temps va fer que 
el guanyador final fos Santi Segú. En 
les diferents categories, els guanyadors 
van ser els següents: Femina, Laura 
Cunillera; Elit, Oriol Aguilera; Master 
30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; 
Master 50, Chris Goere.

El Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació professional de 
jugadors

Des del mes d’octubre de 2013 i fins al 
mes de juny de 2014, el camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació per a jugadors de futbol 
impulsat per entrenadors majoritària-
ment provinents del RCD Espanyol. 
Molts d’ells són vallesans, com el 
franquesí Carles Martínez, entrenador 
de l’infantil de l’Espanyol, el roquerol 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del club barceloní, Xavi 
Díaz, responsable de Mitjans Audiovi-
suals i Anàlisi del Joc del Futbol Base 
de l’Espanyol, i Oriol Olivé, de l’RCDE 
Stage. Completen l’equip tècnic Joan 
Argemí, del FC Cardedeu, i Ferran 
Bramona, del RCDE Stage. Hi ha 
apuntats uns 30 jugadors, que entrenen 
els dilluns i dimarts de 17.30 a 19.30 h.

Segons l’empresa que han creat 
aquests tècnics per poder fer aquesta 
activitat, Alwaysoccer Barcelona, “els 
objectius i continguts de les sessions 
d’entrenament estan orientats a la 
millora tècnica i tàctica del jugador, per 
aconseguir que aquest resolgui amb 
èxit les diferents situacions exigides pel 
joc”. Així, els principals atractius 
d’aquesta oferta són els entrenaments 
en grups reduïts, la metodologia 
adequada a cada edat, l’aprofundiment 
de la tècnica individual i col·lectiva, la 
millora dels conceptes tàctics, els 
consells dietètics i mèdics, i l’assesso-
rament al jugador en tot allò que 
envolta el món del futbol. 

El passat 23 de setembre, dins de les 
jornades de portes obertes que va 
oferir l’empresa, els joves assistents 
van rebre la visita de l’entrenador de 
porters i exporter de l’Espanyol Tommy 
N’Kono, responsable del centre de 
tecnificació per a porters que tindrà lloc 
els mateixos dies i hores al camp de 
futbol de Corró d’Amunt.

El lligam d’aquest centre de tecnificació 
amb el club blanc-i-blau és molt estret. 
Un dels incentius que ofereix és que, si 
la direcció d’Alwaysoccer ho creu 
convenient basant-se en la qualitat de 
cada jugador, els alumnes podran fer 

les proves per entrar al RCD Espanyol 
gestionades des del centre.
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La franquesina Anna Riera queda 
segona a la Marató de Collserola

Anna Riera i Pla, veïna de Corró d’Avall 
de 47 anys, va quedar en segona 

posició de la general femenina a la XIX 
edició de la Marató de Collserola, que 
es va disputar el 6 d’octubre de 2013. 
Es tracta d’una de les clàssiques de les 
curses de muntanya. El Patronat 
Municipal d’Esports felicita per aquesta 
gesta l’atleta del Club Atletisme 
Canovelles i l’anima perquè continuï 
aconseguint èxits.

Jornada d’hípica per a 18 alumnes 
de la Fundació Apadis

El 17 d’octubre de 2013, 18 alumes del 
curs de formació laboral Plusmotiva de 
la Fundació Apadis van poder gaudir 
d’una jornada d’equitació adaptada 
dirigida pels professionals del Centre 
Hípic Mas Batlló, del municipi de Malla.

Els nois i noies van poder comprovar 
que l’equitació adaptada afavoreix la 
millora de l’equilibri i la mobilitat, la 
comunicació, la millora del to muscular, 
la deambulació i la coordinació, el 
control dels reflexos, la relaxació que 
aporta i la millora de l’autoestima. Com 
que l’activitat s’aconsegueix fer molt 
ràpidament, el reforç positiu per a la 
persona és immediat.

Gràcies a la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Diputació de 
Barcelona, aquests nois i noies van 

gaudir d’un dia rodó, que va culminar 
amb un dinar dins de les mateixes 
intal·lacions.

L’equip franquesí format per Santi 
Segú i Marc Ortega guanya les 3 
hores de resistència de BTT de 
Corró d’Amunt

El 20 d’octubre de 2013 es va disputar 
la setena edició de les 3 hores de 
resistència de BTT de Corró d’Amunt, 
enguany darrera prova puntuable de la 
I Challenge Resistència BTT del Vallès. 
Hi va haver més participació que mai 
amb 52 equips i 110 corredors en total. 
El guanyador de la prova va ser l’equip 
format pels franquesins de la UCLF 
Santi Segú i Marc Ortega, mentre que 
en el global de la classificació d’aquesta 
primera Challenge va quedar en primer 
lloc l’equip del celoní Tomàs Misser.

Enguany, l’organització, el Club Ciclista 
Corró d’Amunt, va fer un canvi en la 
sortida i la meta del recorregut. Fins 
ara havia estat a la finca de la Nissan i 
aquesta vegada s’ha fet al centre de 
Corró d’Amunt, concretament a la 

carretera, a la zona esportiva, entre el 
camí del restaurant Tastaolletes i el 
restaurant Les Quatre Llunes. Un canvi 
que ha agradat molt els participants i 
que ha fet més atractiva la cursa per a 
la gent del poble.

El premi al club que va aportar més 
participants a la cursa va ser per al 
T-Bikes de Lliçà d’Amunt. Cal recordar 
que també es va disputar la cursa d’1 
hora de resistència infantil, amb la 
participació de 21 corredors, dos dels 
quals de Corró d’Amunt.

Una de les anècdotes de les 3 hores de 
resistència BTT de Corró d’Amunt 
d’enguany va ser la presència d’un 
equip de TV3, atret per la tecnologia 
dels xips controladors que portaven els 

participants, una novetat en aquest 
tipus de curses.

Els clubs de bàsquet i d’handbol 
de les Franqueses van rebre el 
premi Trofeu 
Campions del Mundo 
Deportivo

El 25 d’octubre de 2013 el diari esportiu 
Mundo Deportivo i El Corte Inglés van 
organitzar una nova edició –la trente-
na– del Trofeu Campions, en què 
s’homenatja els clubs catalans per les 
gestes esportives que van aconseguir 
la passada temporada. Enguany hi van 
anar 215 equips de 26 disciplines que o 
bé van quedar campions de les seves 
lligues o bé van pujar de categoria. El 
nostre municipi també va ser-hi 
present, de la mà del Club Bàsquet Les 
Franqueses i de l’AE Handbol Les 
Franqueses.

En concret, es va premiar el CB per 
haver assolit l’ascens a 2a Catalana de 
l’equip sènior femení i l’AEH per 
l’ascens a 2a Catalana del seu sènior 
masculí. Van ser presents a l’acte en 
representació d’aquests clubs Esteve 
Moliner, president del CB Les Franque-
ses, i Mireia Gassull i Carme Ortega, de 
l’AEH Les Franqueses, que van 
assistir-hi en substitució del seu 
president, Rafael Rosario, que no hi va 
poder anar per motius laborals. A més, 
també van assistir a la gala l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

El lliurament de premis va tenir lloc a 
l’Hotel Juan Carlos I de Barcelona i va 
comptar amb l’assistència de 500 
persones.

Gran matinal de ciclocròs 
diumenge al parc de Milpins

El 27 d’octubre de 2013 al matí es va 
disputar al parc de Milpins de Corró 
d’Avall la primera prova de la Copa 
Catalana de Ciclocròs d’aquesta 
temporada, amb la participació de 127 
ciclistes. L’organització d’aquesta 
activitat va anar a càrrec de la Unió 
Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports.

Es van disputar tres curses, una per a 

les categories d’aleví, infantil i cadet, 
una altra per a les categories júnior, 
fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la 
darrera per a master 30, elit i sub 23. El 
guanyador de la cursa en elit va ser el 
celoní Tomàs Misser. Pel que fa al 

palmarès franquesí, cal destacar el 
segon lloc de Santi Segú a la categoria 
master 30, el segon lloc de Marc 
Ortega a la master 40, i el primer lloc 
d’Antoni Serra a la master 60.

El Patronat Municipal d’Esports 
renova els convenis de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses i amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Club Bàsquet Les Franqueses i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses van renovar durant el mes 
d’octubre de 2013 els convenis de 
col·laboració que van signar l’any 
passat amb el Patronat Municipal 
d'Esports. Aquest és el tercer any que 
es formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
Patronat i el CB Les Franqueses, i entre 
el Patronat i l’AEH 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.  

Al conveni es marca que el Patronat 
Municipal d’Esports serà el responsable 
d’establir la programació i la coordina-
ció d’aquestes activitats, mantenint la 
direcció del programa sota la supervi-
sió de la gerència del Patronat 
Municipal d'Esports. Igualment, el PME 
serà qui sufragarà les despeses 
d’execució dels programes referents 
als següents aspectes: gestió adminis-
trativa, coordinació tècnica, material 
esportiu, instal·lacions esportives, 

llicències, assegurances, arbitratges i 
equips de roba esportiva. Per la seva 
banda, ambdós clubs adquireixen el 
compromís de realitzar el programa 
d’activitats de l'Escola Esportiva 
Municipal i les activitats de promoció a 
les escoles de les Franqueses sota la 
programació, coordinació i supervisió 
del Patronat Municipal d'Esports, així 
com la col·laboració en aquelles 
activitats puntuals que organitzi el 
Patronat Municipal d'Esports.

Finalitza el manteniment 
semestral de la gespa artificial 
dels camps de futbol 
municipals

A finals del mes d’octubre de 2013 van 
finalitzar els treballs de manteniment 
semestral de la gespa artificial dels 
camps de futbol municipal de les 
Franqueses del Vallès per part del 
Patronat Municipal d’Esports.

El manteniment s’ha efectuat als 
camps de futbol 11 i 7 de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, al 
camp de futbol 7 de la Zona Esportiva 
Municipal de Bellavista, al camp de 
futbol de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt i al camp de futbol 
de la Zona Esportiva de Llerona. 

Les tasques de manteniment de la 
gespa van consistir a repassar les 
juntes i l’estat general dels marcatges, 

revisar les males herbes, replantar 
cautxú a les zones més desgastades i 
revisar l’estat general del camp.

Aquestes actuacions de millora 
s’emmarquen dins del pla continuat de 
manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals de les Franque-
ses del Vallès.

El Club Hoquei Les Franqueses 
comença la lliga de veterans

El 28 d’octubre de 2013 el flamant Club 

Hoquei Les Franqueses va disputar el 
partit de la primera jornada de la lliga 
de veterans. 

Va ser un partit molt igualat que el va 
enfrontar a l’Esplugues i que va acabar 
amb derrota franquesina per 1 gol a 4. 
Quan faltaven 5 minuts per a l'acaba-
ment del matx, el resultat era d’empat 

a 1 gol. L’equip visitant va començar a 
pressionar per tota la pista i l’estratègia 
li va donar resultat, ja que va aconse-
guir amb molta fortuna el segon gol. I 
encara va tenir temps per fer pujar al 
marcador l’1 a 4 final.

El grup que s’entrena amb el PME 
per fer la propera edició de la 
Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-
La Garriga es consolida

Durant el mesos d'octubre i novembre 
de 2013 es va anar consolidant el grup 
del programa Entrena la Mitja els 

integrants del qual van fer la inscripció 
al Patronat Municipal d'Esports. Tots 
aquests participants queden els dilluns, 
dimecres i divendres a les 20 h a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall i realitzen l'entrenament que 
dirigeix el Club d’Atletisme A 4 el km.  

Enguany hi ha menys participants, ja 
que molts pobles veïns també realitzen 
aquest programa i perquè molts dels 
participants ja formen part del Club 
d'Atletisme A 4 el km i, per tant, ja 
entrenen de forma regular durant tot 
l'any.
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Ppresentació dels equips del CE 
Llerona

L’1 de novembre de 2013, al matí, va 
tenir lloc al camp de futbol de la zona 
esportiva de Llerona la presentació de 
tots els equips que formen part del Club 
Esportiu Llerona la present temporada. 

En total hi van assistir més de 300 
futbolistes, nois i noies, de diferents 
edats, que formen part dels 26 equips 
del club. També hi van ser presents els 
coordinadors, entrenadors i delegats 
de cada equip i els membres de la junta 
directiva del CE Llerona, així com 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez.

El Club A 4 el km participa amb 
setze atletes a la cursa 
Behovia-San Sebastián

Setze atletes del club d’atletisme 
franquesí A 4 el km van participar el 10 
de novembre de 2013 a la cursa 
Behovia-San Sebastián, de 20 km de 
recorregut. 

Les marques que van fer els corredors 
del Club d’Atletisme A 4 el km són les 
següents: Jaume Aragonès, 1 h 11 min 
31 s; Esteban Romero, 1 h 16 min 49 s; 
Joaquim Cardona, 1 h 18 min 40 s; 
Xavier Roca, 1 h 19 min 15 s; Lluís 
González, 1 h 26 min 50 s; Rafa Lora, 1 
h 29 min 20 s; Carmen Martín, 1 h 30 
min 30 s; David Aldonza, 1 h 31 min 14 
s; Jordi Brillas, 1 h 31 min 16 s; Santi 
Carreras, 1 h 32 min 27 s; Daniel 
Priego, 1 h 35 min 22 s; Sergi Alexan-
dri, 1 h 36 min 34 s; Francesca Parra, 1 
h 44 min 51 s; Montse Nzang, 1 h 47 
min 22 s; Núria Buil, 1 h 50 min 4 s; 
Mireia Massot, 1 h 52 min 9 s.

Les instal·lacions esportives reben 
els visitants de 
l'intercanvi Comenius

Alumnes i professors estrangers del 
programa Comenius van visitar 
diversos indrets del municipi al llarg de 
la setmana de l’11 al 17 de novembre 
de 2013. Com que el projecte se 
centrava en l'esport i la salut, l’Escola 

Joan Sanpera i Torras, que va ser  
l'amfitriona d'aquest intercanvi, va 
convidar el grup de visitants a fer una 
visita a les instal·lacions esportives 
municipals, a més a més de la visita 
històrica a l'ajuntament.

En aquesta visita, que va ser concreta-
ment a les instal·lacions esportives de 
Corró d'Avall, el grup va ser rebut pel 
regidor d'Esports, José Ramírez, i el 
director gerent del Patronat Municipal 
d'Esports, Josep Campaña. Un cop feta 
una breu explicació sobre l'equipa-
ment, alumnes i professors van ser 
obsequiats amb el llibre del 30è 

aniversari del Patronat Municipal 
d'Esports. A continuació se'ls va fer 
una visita guiada per les instal·lacions 
en què van poder veure el pavelló 
poliesportiu, el camp de futbol, les 
pistes de tennis, les pistes de pàdel i la 
piscina.

Els visitants, procedents d'Anglaterra, 
Polònia i Islàndia, van marxar el 
diumenge 17. Al llarg dels dies que van 
ser a Catalunya van conèixer el 
municipi de les Franqueses -inclòs 
l'Ajuntament, el seu principal complex 
esportiu i l'entorn general-, la capital de 
comarca, Granollers, i la ciutat de 
Barcelona.

Presentació dels equips 
d’handbol de les Franqueses de la 
temporada 2013-2014

El 16 de novembre de 2013 va tenir lloc 
la presentació de tots els equips 
d’handbol base del Patronat Municipal 
d’Esports juntament amb els equips del 
club AEH Les Franqueses al Pavelló 
Poliesportiu Municipal de les Franque-
ses.

13 equips conformen l’escola d’handbol 
del PME en la temporada 2013-3014: el 
prebenjamí, benjamí masculí A, 
benjamí masculí B, aleví femení A, aleví 
femení B, aleví masculí A, aleví masculí 
B, infantil masculí, infantil femení, cadet 

masculí A, cadet masculí B i cadet 
femení. Per part de l’AEH Les Franque-
ses enguany presenten dos equips, el 
sènior masculí i el juvenil femení.

A partir de les 19 h va tenir lloc la 
desfilada de tots els equips davant 
d'una grada plena. Acte seguit hi van 
haver els parlaments de les autoritats, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el president de l'AEH les 
Franqueses, Rafael Rosario, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez, que van fer 
entrega d'uns rams de flors i plaques a 
tots aquells jugadors que porten 10 
anys practicant handbol al municipi. 

També es va fer un reconeixement als 
periodistes esportius locals Ramon 
Solé, Miqui Güell i Pol Garcia. Per últim, 
es va fer la tradicional foto de grup i 
després les fotografies individuals de 
temporada per a cada equip. 

Abans de la presentació van tenir lloc 
els partits del juvenil femení contra el 
BM Granollers, a les 16 h, i el del cadet 
masculí A contra l’Esplais de Castelló 
d'Empúries, a les 17.30 h. Un cop 
finalitzada la presentació es va jugar el 
partit del sènior masculí davant el 
Vallag, a les 20.15 h.

Francesc Marsol i Ana Belén 
García guanyen la 2a edició de la 
cursa Els 10 km de les Franqueses

El diumenge 17 de novembre de 2013 
a les 10 h va tenir lloc la segona edició 
de la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses, amb sortida i arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El mal temps, tot i que no va 
impedir que la prova se celebrés, va 
fer, això sí, que alguna de les 620 
persones inscrites es quedés casa. 

No va ser el cas de Francesc Marsol i 
Ana Belén García, que van quedar en 
primer lloc en la categoria masculina i 

femenina, respectivament. Marsol va 
fer un temps de 34 min 48 s i Garcia de 
40 min 34 s.

Jaume Aragonès, secretari del Club 
d’Atletisme A 4 el km, entitat que 
organitza la cursa amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, es va mostrar molt satisfet 
amb el nombre de participants, i va 
confirmar que hi haurà una tercera 
edició de la prova l’any vinent.

A banda de la vessant esportiva, 
aquesta cursa té l’objectiu de recaptar 
diners per a la lluita contra el càncer de 
ronyó. Els diners recaptats enguany (un 
mínim de 3 € per inscrit, segons 
Aragonès, més l’aportació de l’empre-
sa patrocinadora Pfizer i la que fa 
l’Ajuntament de les Franqueses) es 
donaran, com l’any passat, a la 
Fundació Privada Institut Recerca de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El Patronat Municipal 
d'Esports signa un conveni amb 
Alwayssoccer

El matí del 22 de novembre de 2013, 
l'empresa Alwayssoccer i el Patronat 
Municipal d'Esports van signar un 
conveni per a l'organització d'activitats 
de formació i promoció esportiva, 
estades i/o jornades de tecnificació al 
municipi de les Franqueses.

Alwayssoccer és una empresa 
especialitzada en l'organització de 
clubs i escoles de futbol, estades, etc. 
El representant de l'empresa va signar 
el conveni amb el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Es planta una alzina per al Bosc 
de La Mitja

El 27 de novembre de 2013 al matí 
diverses autoritats municipals i 
representans de La Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
van plantar una alzina al Bosc de La 
Mitja. Des de 2003 és tradició fer 
créixer el Bosc de La Mitja (a l'avingu-
da de Sant Julià, 64-66, de Granollers), 
per això cada any s'hi planta un arbre. 
Aquest 2013, com que no es tracta 
d'un any olímpic, s'hi ha plantat una 
alzina. A l’acte hi van assistir els 
alcaldes de Granollers i Canovelles, el 

primer tinent de les Franqueses, Esteve 
Ribalta, el regidor d’Esports de les 
Franqueses, José Ramírez, i també el 
regidor d'Esports de la Garriga, Joan 
Esteban, el president de l’AE La Mitja, 
Toni Cornellas, i el president de la 
Federació Catalana d’Atletisme, Joan 
Villuendas, entre altres personalitats. 
Aquest és un dels actes previs a la 
celebració de la cursa.

La primera passejada per a la 
gent gran del cicle “A cent cap als 
cent” té lloc a les Franqueses

El 28 de novembre de 2013 va tenir lloc 
a les Franqueses la primera caminada 
dins el cicle de passejades A cent cap 
als cent que organitza la Diputació de 
Barcelona juntament amb els pobles i 

ciutats adjuntats. Aquest programa va 
destinat a persones de més de 65 anys 
que fan activitat esportiva en el seu 
municipi.

Els pobles convidats van ser Castellde-
fels, Vilanova i la Geltrú i Santa 
Perpètua de Mogoda. En total, uns 170 
participants, que van poder gaudir dels 
camins i espais de les Franqueses. 

La passejada va començar al voltant de 
les 10 h des del Complex Esportiu 
Municipal en sentit Milpins, on es va fer 
una parada per esmorzar i on seguida-
ment es va reprendre la passejada, que 
va arribar fins a Corró d'Amunt. Un cop 
allà es va fer el dinar de germanor i la 
cloenda de l'acte.

Durant la passejada i tota la jornada hi 
va ser present el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Presentació dels equips del CF Les 
Franqueses

Després de l’ajornament del passat 16 
de novembre per mal temps, el 30 de 
novembre de 2013 va tenir lloc a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall la presentació oficial del CF Les 
Franqueses d’aquesta temporada 
2013-2014. L’acte va començar a les 
16 h amb la desfilada dels 21 equips del 
club, uns 170 jugadors en total.

Després de les fotos oficials de cada 
equip, que es van fer amb els cotxes 
d’època que estaven a la gespa i que 
van cedir per a l’ocasió els patrocina-
dors del club, es va jugar el partit de 3a 
Divisió Catalana que enfrontava el 
primer equip del CF Les Franqueses 
contra l’Olímpic de la Garriga, i que va 
acabar en empat a 1 gol.

DESEMBRE 2013

Els equips prebenjamí i 
benjamí masculí d’handbol del 
PME assisteixen a la Trobada 
Handbolicat de la Llagosta

El 6 de desembre de 2013 va tenir lloc 
a la Llagosta la Trobada Handbolicat de 
la Marató de TV3 on cada any 
participen equips d'handbol de les 
Franqueses. Aquest any era el torn 
dels equips prebenjamí de la Laura 
Saperas i del benjamí masculí del Joan 
Lax. La matinal va consistir a jugar 
partits en format triangular davant 
equips com el Granollers, la Llagosta i 
el Polinyà. Un bon matí gaudint de 
l'esport, companyonia i joc net amb els 
companys d'altres municipis.

El Barça, el Vila-real i la Fundació 
Marcet, campions de la Interna-
tional Golden Cup 2013

El FC Barcelona en categoria aleví, el 
Vila-real CF en benjamí i la Fundació 
Marcet en prebenjamí van ser els 
equips campions de la segona edició de 
la International Golden Cup que es va 
disputar entre el 6 i el 8 de desembre a 
les Franqueses i a la Garriga. 

Han jugat el torneig més de 50 equips, 
alguns provinents d’Itàlia, com la 
Roma, o d’altres punts de l’Estat 
espanyol, com l’Atlético de Madrid, el 
Vila-real o el Rayo Vallecano, i de clubs 
tan destacats del futbol català com el 
FC Barcelona, el Cornellà, el Sant 
Andreu o l’Europa; uns 700 jugadors 
d’entre 6 i 12 anys d’edat, que han 
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Bateig del km 7 de la Mitja 
Marató amb el nom d’Alfredo 
Codina

El 8 de gener de 2013 es va fer l'acte 
de bateig d'un quilòmetre més de la 
Mitja Marató Granollers-Les Franque-
ses-La Garriga, el km 7, dedicat en 
aquesta ocasió al garriguenc Alfredo 
Codina. El km 7 de la Mitja es troba just 
al davant de l’entrada de la urbanitza-
ció Els Gorchs, a Llerona.

El mateix Alfredo Codina Casals, de 76 
anys, acompanyat dels seus fills Josep i 
Marc, va col·locar la rajola. L’acte va 

comptar amb la presència de l’alcalde 
de les Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, el de Granollers, Josep 
Mayoral, la de la Garriga, Meritxell 
Budó, l’alcalde de Canovelles i 
president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, José Orive, el president 

de l’Associació Esportiva La Mitja, Toni 
Cornellas, així com diversos regidors 
d’aquests ajuntaments i col·laboradors 
de la Mitja.

Toni Cornellas va explicar l’homenatge 
a Alfredo Codina per la seva dedicació 
durant tots aquests anys a la prova. 
Codina es va mostrar molt agraït i 
satisfet de “col·laborar amb tot el que 
es pugui amb el municipi i amb la 
comarca, crec que és el que s’ha de 
fer”. Codina va ser reconegut com a 
ànima i “speaker” de la prova.

60 jugadors participen a la 
jornada de lliga de bàdminton del 
campionat del CEVO

El diumenge 13 de gener de 2013 va 
tenir lloc al pavelló poliesportiu 
municipal de les Franqueses del Vallès 
la jornada de lliga de bàdminton 
corresponent al campionat del CEVO 
(Consell Esportiu del Vallès Oriental). 

Hi van prendre part jugadors de totes 
les poblacions del Vallès Oriental amb 
uns 60 participants entre les diferents 
categories d’infantil, cadet i juvenil, 
masculí i femení. 

L’actuació dels jugadors locals va ser 
notable dins del rànquing. Marta 
Guirado va guanyar en la seva 
categoria en imposar-se a la final a una 

altra jugadora del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, Laura 
Pares, en categoria juvenil femenina. 

En categoria cadet masculí, Borja 
Vinagre va guanyar la seva eliminatòria 
arribant a la final després de superar en 
la semifinal Mario Maqueda, també 
jugador local.

El Club de Tir amb Arc de les 
Franqueses participa al XLVI 
Campionat de Catalunya

El XLVI Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc i el VI Campionat Para-Ar-
chery celebrat el diumenge 13 de 
gener de 2013 a Castellar del Vallès va 
comptar amb la major participació de la 
història: 192 esportistes. Es van 
proclamar 26 nous campions de 
Catalunya.
 
Els arquers més joves del Club de Tir 
amb Arc de les Franqueses van fer 
gala d’una gran serenitat en la 
competició i van suportar sense queixa 
el fred que feia al pavelló. Destaca la 
medalla de bronze aconseguida per 
Izan Garcia en la modalitat d’arc 
recorbat en categoria esquirol amb 250 
punts i la cinquena posició en la 
mateixa modalitat de Joan Arnal amb 
233 punts. Guerau Camí va aconseguir 
medalla d’or en la modalitat d'arc nu 
categoria esquirol. Els germans Oriol 

Ros i Adrià Ros van quedar sisens. El 
primer en arc recorbat cadet i el segon 
en arc recorbat aleví.
 
El president del Club, Juan Antonio 
Galo, va competir en arc compost 
categoria sènior. Li van faltar molt pocs 
punts per passar a les eliminatòries 
però va estar tota la jornada donant 
suport als companys. Ángel Galiano es 
va enfrontar en les eliminatòries amb el 
qui va ser finalment el campió de 
Catalunya en la modalitat d’arc nu 
sènior.

Lliurament de l’equipament 
esportiu als monitors del Club A 4 
el km que col·laboren amb el 
programa Entrena la Mitja

El 15 de gener de 2013 va tenir lloc a la 
sala de plens de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès el lliurament de 

l’equipament als monitors del Club A 4 
el km que van col·laborar amb el 
programa Entrena La Mitja a les 
Franqueses. Amb aquest acte es va 
reconèixer la seva tasca envers la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

L’acte va comptar amb la presència del 
regidor d’Esports, José Ramírez, el 
president del club d’atletisme franquesí 
A 4 el km, Toni Flores i, en representa-
ció de l’Associació Esportiva La Mijta, 
Toni Cornellas i Joan Villuendas. Es van 
lliurar 25 equipaments per als monitors, 
que en aquesta edició va comptar amb 
més de 130 inscrits. El paquet constava 
d’una samarreta de màniga curta, unes 
malles i un tallavent.

Les jugadores de l’amateur 
femení del CF Bellavista Milán fan 
un calendari per aconseguir 
recursos econòmics

Les components de l’equip amateur 
femení del CF Bellavista Milán van fer 

un calendari del 2013 amb l’objectiu 
d’obtenir ingressos extres amb la seva 
venda que ajudessin a cobrir el 
pressupost de la temporada.

Aquest conjunt milita en la màxima 
categoria territorial catalana la qual 
cosa suposa un augment de despeses 

molt considerable en relació a la 
categoria on jugaven la campanya 
anterior. Es van editar un total de 500 
calendaris que es venien a un preu de 5 
euros cadascun. Com és habitual en 
aquest tipus de calendari, les jugadores 
de l’amateur femení del CF Bellavista 
Milán sortien als diferents mesos de 
l’any.

Gran tarda d’handbol a les 
Franqueses amb el partit entre el 
BM Granollers i l’US Ivry francès

Les Franqueses del Vallès va viure el 
17 de gener de 2013 una fantàstica 
tarda d’handbol al Pavelló Poliesportiu 
Municipal amb el partit internacional 
que va enfontrar el BM Granollers i 
l’US Ivry, equip de la lliga francesa. Els 
dos equips van jugar amb molta 
intensitat oferint grans moments 
d'handbol. A la mitja part del partit es 
va sortejar una samarreta del BM 
Granollers signada per tots els jugadors 
del primer equip, que va anar a parar a 
una seguidora de l'equip francès. 
Durant el descans també es va 
aprofitar per fer un partidet entre 
l’equip aleví masculí de les Franqueses 
i el del BM Granollers. El resultat final 
del partit entre el BM Granollers i l’Ivry 
francès va ser de 31-26 a favor dels 
primers.

Alta participació al XXI Cros 
Escolar i al XVIII Cros Popular 
malgrat les previsions de mal 
temps

El dissabte 19 de gener de 2013 es va 
celebrar el XXI Cros Escolar i el XVIII 

Cros Popular de les Franqueses del 
Vallès amb una participació molt 
elevada: un total de 430 corredors i 
corredores, una vintena menys que a 
l’edició de l’any passat. Són unes xifres 
molt positives si es tenen en compte les 
previsions d’intenses pluges que hi 
havia per a aquest dia.

La prova, organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports amb la col·labora-
ció del Club Fondistes Bellavista, el club 
A 4 el km, el CB Les Franqueses i 
l’AEH Les Franqueses, amb el suport 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
es va disputar al parc de Milpins de 
Corró d’Avall, com l’any passat.

Com és habitual, les primeres curses 
que es van fer, a partir de dos quarts 
de deu del matí, van ser les dels 
corredors de més edat per tal que els 
nois i noies més petits participessin 
quan les temperatures fossin més altes, 
per bé que el temps va ser molt millor 
de l’esperat i només va ploure en 
alguns moments.

El guanyador del Cros Popular en 
categoria masculina va ser Toni 
Antúnez, de l’equip Aire Esport, mentre 
que en categoria femenina es va 
imposar Carmen Martí, del club A 4 el 
km.

A continuació es van disputar les 
proves de cadet masculí (Andrés 
Campoy, CA Canovelles) i femení 
(Núria Carbonell, CA Montornès), 
infantil masculí (Nabil Aldori, EE la 
Garriga) i femení (Carla Pérez, CA 
Montornès). Cap a les 11 del matí va 
tenir lloc la primera entrega de premis 
de les curses disputades.

A la segona part de la matinal es van 
córrer les curses dels més petits, de 

major a menor edat. Els guanyadors a 
les diferents categories van ser: aleví 
masculí, Álex Salgado, EE la Garriga; 

aleví femení, Inas Kajtih, EE la Garriga; 
benjamí masculí, Álex Lozano, CA 
Granollers; benjamí femení, Aymara 
Danieluk, CA Granollers; prebenjamí 
masculí, Pol Granado, CA Canovelles, 
prebenjamí femení, Carla Casellas, 
Escola Guerau de Liost; mini masculí, 
David Mateos, Escola Colors, i mini 
femení, Noa Robles, Escola Guerau de 
Liost.

El lliurament de premis va anar a 
càrrec de l’alcalde de les Franqueses 
del Vallès, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports, José Ramírez, i els represen-
tants del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental Santi Gener i Maria Antònia 
Jorba. Tots els participants van rebre 
una samarreta commemorativa i 
esmorzar al finalitzar cada cursa. 

Finalitza el Taller de Danses 
realitzat a l’Escola Camins dins 
del programa d’activitats esporti-
ves per a les escoles

La penúltima setmana de gener de 
2013 va finalitzar el Taller de Danses 
que va tenir lloc a l’Escola Camins dins 
del Programa Esportiu per a les 
Escoles del Patronat Municipal 
d’Esports. “Peu Polidor”, “La masove-
ra”, “El ball de la civada”... van ser 
algunes de les danses populars 
catalanes que els alumnes de 1r de 
Primària de l’Escola Camins van ballar 
dins de les classes d’iniciació a la 
Dansa que el Patronat Municipal 

d’Esports porta a terme als centres 
escolars del municipi, a través del 
Programa d’Activitats Esportives per a 
les escoles 2012-2013.

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, 
campió de Catalunya

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, i Cristina 

Sanz, del Club Diagonal, es van 
proclamar campions del XVI Campionat 
de Catalunya, celebrat del 9 al 27 de 
gener de 2013 a les instal·lacions de 
Baix Bowling de Sant Vicenç dels 
Horts.

Artur Colomer, amb un total de 3.825 
pals, (212,50 de mitjana) va guanyar 
amb comoditat la final que va tenir lloc 
el 26 de gener, seguit per Álvaro-José 
Cardona, del Club Barcelona (3.735 
pals). Marcial Ovide (3.675 pals), del 
BC Diagonal de Barcelona, amb una 
sèrie final de 1.301 pals, va assolir la 3a 
posició.

Diumenge 27 va ser el torn de la final 
femenina, Cristina Sanz (3.414 pals), 
del Club Diagonal, va guanyar la prova 
en una ajustada final amb la seva 
companya d’equip Roser Romero 
(3.322 pals) i Lia Mojarro (3.291 pals), 
del Club Seven-3 de Sant Esteve 
Sesrovires.

Les millors sèries va ser per a Marcial 
Ovide i Roser Romero amb 1.301 i 
1.211 pals respectivament, i les millors 
partides les van assolir Cristina Sanz, 
amb 244 pals, i Artur Colomer, amb 
268 pals. La competició estava 
organitzada per la Federació Catalana 
de Bitlles i Bowling amb el suport del 
Consell Català de l’Esport.

FEBRER 2013

El campió olímpic Kiprotich 
guanya la Mitja més 
multitudinària

La 27a edició de la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
disputada el diumenge 3 de febrer de 
2013 va ser la més multitudinària de les 
celebrades fins ara, amb 10.000 
corredors, 2.000 més que en la 
passada edició.

El favorit de la prova, l’actual campió 
olímpic Stephen Kiprotich es va 
imposar amb un temps d’1 h 01 min 15 
s, seguit a 3 segons de Carles Castillejo, 
que va fer una excel·lent cursa. 

Amb aquesta marca Castillejo va batre 
el rècord de Catalunya. En tercer lloc 

va quedar el kenyà David Maru, amb un 
temps d’1 h 3 min 53 s.

En categoria femenina la primera atleta 
va ser la kenyana Jebichi Yator, amb 1 
h 14 min 24 s; la segona, Vanessa 
Veiga, amb 1 h 15 min 1 s; i la tercera, 
la navarresa Raquel Gómez, amb 1 h 
15 min 26 s.

També s’ha de destacar, com passa 
des de fa anys, la gran afluència de 
públic als carrers animant els atletes al 
llarg del recorregut. Al seu pas per les 

Franqueses els atletes també van 
comptar amb el suport de l’Escola 
Municipal de Música Claudi Arimany de 
les Franqueses del Vallès. El Combo de 
l’escola va interpretar diverses peces 
musicals mentre els corredors feien la 
cursa.

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez, van seguir la prova al llarg del 
matí i també van ser presents al 
lliurament de premis de premis que es 
va realitzar en finalitzar la cursa.

Mònica Ausàs i Francesc Garcia, 
elegits millors esportistes 
amateurs a la XVII Nit de l’Esport 
de les Franqueses

La XVII Nit de l’Esport de les Franque-
ses del Vallès, que es va celebrar el 
divendres 8 de febrer, va tornar a ser 
un èxit. 

Més de 400 persones van assistir a 
l’acte organitzat pel Patronat Municipal 
d’Esports en el qual es fa un reconeixe-
ment públic i es premia aquells 
esportistes, persones i entitats 
esportives locals que van destacar pels 
seus èxits i dedicació durant la 
temporada 2011-12.

En aquesta edició es va premiar 
Mònica Ausàs, del Club Balonmano 

CLEBA León, i Francesc Garcia, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses, com a 
millors esportistes amateurs.

Cal destacar que la gala va comptar la 
presència de la granollerina Laia Pons, 
medallista olímpica als Jocs de Londres 
amb l’equip espanyol de natació 
sincronitzada. A més de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
també regidors de l’equip de govern 
Rosa Maria Isidro, Rosa Maria Pruna, 
Esteve Ribalta, Josep Randos, Gisela 
Santos i Vanessa Garcia, eren presents 
a l’acte el director general de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya, Gerard 
Figueras, el diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom, 
el coordinador d’Esports de la Diputa-
ció de Barcelona, Daniel Laga, i el 
senador i president de la Taula 
Assessora de l’Esport Català, Josep 
Maldonado.

El programa de la nit es va iniciar amb 
el lliurament dels diplomes als 73 
nominats i nominades, esportistes de 
les categories promoció masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1999 i 
2003), categoria formació masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1994 i 
1998), categoria amateur masculí i 
femení (nascuts al 1993 i anys 
anteriors) i categoria millor entrena-
dor/a. Després del sopar es va donar 
pas al lliurament dels guardons 
corresponents a les gestes esportives 
en reconeixement per haver assolit 
destacades fites durant la temporada 
2011/2012, als mèrits personals i als 
premis especials.

Acte seguit va arribar l’hora de 
conèixer els millors esportistes en les 
diferents categories. El premir al millor 
entrenador/a va ser per a Xavier 
Corbinos, del Patronat Municipal 

d’Esports, secció handbol, campió de la 
lliga infantil femení d’handbol, 2n 
classificat a la fase sector del Campio-

nat d’Espanya i 3r al Campionat de 
Catalunya. En categoria promoció 
femení, el guardó va ser per a Wiam 
Koubiss, del Karate Nokachi, campiona 
de Catalunya en la disciplina de kumite 
individual i per equips i subcampiona 
de Catalunya en la disciplina de kata. 
En categoria promoció masculí el premi 
va ser per a Oriol Miró, de la Unió 
Ciclista Les Franqueses, guanyador de 
la triatló de l’Ametlla i de la duatló 
d’Altafulla i tercer a la duatló de 

Granollers. En categoria formació 
femení va ser premiada Tania Henán-
dez, del Club Natació Granolers, 
campiona d’Espanya i de Catalunya 
d’hivern i estiu de combo i membre de 
la selecció espanyola infantil de natació 
sincronitzada. En categoria formació 
masculí el guardó va ser per a Pol 
Torres, del BM Granollers, campió de 
Catalunya i d’Espanya per equips i 
subcampió d’Espanya amb la selecció 
catalana. 

Els darrers premis van ser per als 
millors esportistes en categoria 
amateur. En amateur femení la 
guanyadora va ser Mònica Ausàs, del 
Club Balonmano León, jugadora a la 
lliga ABF d’handbol femení, la màxima 
categoria estatal, i membre de la 
selecció espanyola júnior. En categoria 
amateur masculí el guanyador va ser 
Francesc Garcia, de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, 3r classificat en categoria 
elit al campionat de ciclocròs de Lleida, 
4t al ciclocròs de Mataró, 5è a la prova 
del Campionat de Catalunya de Vic i 5è 
a la prova del Campionat de Catalunya 
de Ciclocròs disputada a Corró d’Avall. 

Golbol i corfbol durant la Setmana 
Cultural a l’escola Guerau de Liost

L’escola Guerau de Liost va celebrar, 
del 4 al 8 de febrer de 2013, la 10a 
Setmana Cultural, dedicada enguany a 
“La Vida Saludable”. Durant aquests 
dies es van fer un munt d’activitats 
sobre la bona alimentació, les actituds 

positives i optimistes que ens fan ser 
feliços i també l’activitat física. Entre 
d’altres, es van practicar dos esports 
poc coneguts com el golbol i el corfbol, 
i van poder provar l’experiència de 
desplaçar-se en una cadira de rodes. 
Aquests esports tenen com a principal 
característica que són integradors. Així, 
el golbol el practiquen esportistes 
invidents o deficients visuals i al corfbol 
els equips són mixtos, formats per 
quatre homes i quatre dones.

Més de 350 participants a la 
pedalada L’Aventura és l’aventura 
2013 de la UC Les Franqueses

La pedalada L’Aventura és l’aventura, 
que es va disputar el diumenge 17 de 
febrer de 2013, va tornar a ser un èxit, 
amb 370 participants. La prova, 
organitzada per la Unió Ciclista Les 
Franqueses amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports tenia dos circuits, 
amb sortida i arribada al parc de 
Milpins de Corró d’Avall.  El primer 
circuit, de dificultat alta, era un 
recorregut de 40 km mentre que el 
circuit de dificultat mitjana-baixa era de 
20 km. El guanyador de la cursa en 
categoria masculina va ser Marc 
Trater, mentre que Anna Villar es va 
imposar en categoria femenina. L'acte 

de lliurament dels trofeus va comptar 
amb la presència de l'alcalde de les 
Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, i del regidor d'Esports, José 
Ramírez, així com del president de la 
UC Les Franqueses, Toni Serra. Tots 
els participants van ser obsequiats amb 
una samarreta commemorativa i 
l'esmorzar.

El Facebook del Patronat 
Municipal d’Esports supera els 
1.000 seguidors en el seu primer 
any de creació

A punt de complir-se (març 2013) l’any 
de la creació del Facebook del Patronat 

Municipal d’Esports de les Franqueses 
del Vallès aquest projecte de comunica-
ció 2.0 ja compta amb 1.100 seguidors.

La presència del PME al Facebook, que 
es va produir al mes de març del 2012, 
s’orientava cap a la difusió dels 
esdeveniments i activitats esportives 
que es realitzen al municipi. Aquest 
objectiu de comunicació, de generació 
de debats i d’interacció amb la 
ciutadania que és el Facebook s’està 
aconseguint plenament.

La presència del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses a les 
xarxes socials es complementa amb el 
Twitter, que també s’utilitza per donar a 
conèixer notícies esportives, l’agenda 
esportiva del cap de setmana i 
informacions puntuals.

El Twitter del PME és @Pmesportslf i 
l’adreça de Facebok és www.face-
book.com/patronatmunicipaldes-
ports.lesfranqueses.

Bona experiència de l’Escola de 
Bàsquet a la visita al Palau 
Blaugrana per veure un partit de 
l’Euroleague

El 28 de febrer de 2013 una expedició 
de quaranta persones va assistir al 
partit d’Euroleague entre el Futbol Club 
Barcelona i el Kimski de Moscou. Com 

cada any el Patronat Municipal 
d’Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses organitzen la tradicional 
sortida anual al Palau Blaugrana per 
veure un partit en directe. En aquesta 
ocasió els prop de quaranta franque-
sins van poder veure l’escalfament en 
directe dels jugadors. 

Els més petits, emocionats, van poder 
fotografiar-s’hi. Per la seva banda, els 
jugadors es van mostrar molt simpàtics 
i atents. En un partit molt intents es va 

acabar imposant el FC Barcelona per 
71 a 69.

MARÇ 2013

Dues seleccions universitàries 
japoneses d’handbol 
s’enfronten als equips de les 
Franqueses

El dimarts 5 de març de 2013 va tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses del Vallès dos partits 
d'handbol de caire amistós amb dues 
seleccions universitàries japoneses que 
realitzaven una estada a Barcelona. 

En un partit es van enfrontar l'equip 
cadet femení de l'Handbol Les 
Franqueses amb el Chugoku Handball 
University Japan, i al segon l'equip 
sènior masculí i el Shikoku Handball 
University Japan. La bona predisposi-

ció per part dels combinats va perme-
tre veure un gran espectacle. 

Com a mostra de benvinguda es va 
entregar a les seleccions japoneses 
unes banderoles representatives i uns 
pins de la celebració del 30è aniversari 
del Patronat Municipal d’Esports. Els 
capitans Paula Bertos i Santi Tomàs 
també van entregar sengles plaques 
commemoratives als capitans dels 
equips japonesos. Acabats els partits es 
va fer una fotografia de grup amb tots 
els presents. 

El regidor d'Esports, José Ramírez, 
acompanyat del president, Rafael 
Rosario, i altres directius de l’AEH Les 
Franqueses, va lliurar de record per la 
seva estada al municipi franquesí una 
reproducció de la façana de l'Ajunta-
ment als dos conjunts universitaris 
japonesos. Finalment es va servir un 
petit refrigeri per a tots els jugadors i 
jugadores.

Donació dels beneficis de la cursa 
“Els 10 km de les Franqueses” a 
l’Hospital de Sant Pau

El 12 de març de 2013 a la tarda es va 
fer a l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona l'acte de donació dels 
beneficis de la cursa Els 10 km de les 
Franqueses amb la presència del Club 
d'Atletisme A 4 el km de les Franque-
ses del Vallès i la Fundació Privada 
Institut Recerca de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP).

Per part de l'IRHSCSP hi van assistir el 
Dr. Barnada, director del servei 
d'Oncologia de l'Hospital de Sant Pau, i 

el Dr. Kulisevsky, Director General 
IRHSCSP, i per part del club A 4 el km 
la impulsora de la cursa, Meritxell 
Riera, i el vicepresident de l’entitat, 
Javier Ramírez.

El Club A 4 el km va lliurar als repre-
sentants de l’hospital un taló per un 
import de 2.415 €, que correspon als 
beneficis que es van assolir a la 1a 
cursa benèfica Els 10 de les Franqueses 
celebrada el 18 de novembre de 2012. 

Els diners es destinaran al Servei 
d'Oncologia Mèdica per realitzar 
estudis d'investigació per a la curació 
del càncer de ronyó.

Sortida del grup d’Activitat Física 
per a la Gent Gran a Manresa

El divendres 15 de març de 2013 el 
grup d’Activitat Física per a la Gent 
Gran va realitzar una sortida al municipi 
de Manresa. Aquesta activitat 
s'emmarca dins del programa de 
passejades “A cent cap als cent”, de la 
Diputació de Barcelona.

El punt de trobada del grup va ser 
l’habitual en aquestes ocasions, el 
Complex Esportiu Municipal de les 

Franqueses, per agafar l’autocar i 
dirigir-se cap a Manresa. Un cop allà 
van rebre els representants de la resta 

de municipis que també participaven 
en l’activitat: Corbera del Llobregat, El 
Prat del Llobregat i Manresa, 350 
participants en total.

La caminada va iniciar-se a les 9.30 h 
al Complex El Congost i van anar fins a 
la Torre de Santa Caterina, per 
continuar la marxa fins a l’Ermita de la 
Guia i, per últim, el darrer tram fins al 
Parc del Cardener. Va ser un recorre-
gut d'11 km. Per finalitzar l’activitat, es 
va realitzar un dinar de germanor amb 
tots els grups.

Finalitza el torneig de Pàdel 
Blackcrown Les Franqueses

El 4 de març de 2013 va començar el 
Torneig de Pàdel Blackcrown organitzat 
per +9 Pàdel i Blackcrown amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. En aquesta competició hi 
van participar 80 parelles repartides en 
les diferents categories: masculí B i C, 
femení B i C i mixta B i C.

El torneig havia de finalitzar el 10 de 
març però a causa de la pluja va 
acabar el dissabte 16 de març. Aquest 
últim dia es van jugar les finals de cada 
categoria i es va fer l’entrega de 
premis, que va comptar amb la 
presència de l’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, i del regidor 
d’Esports, José Ramírez. Tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l’organització i també van 
entrar en el sorteig de diferents regals.

Set equips de les Franqueses 
participen a la Trobada de Mini-
handbol

El 17 de març de 2013 va tenir lloc la 
trobada de minihandbol a Granollers. 

Els equips de les Franqueses que van 
participar-hi van ser un total de set: 1 
prebenjamí, 2 benjamins masculins i 1 
femení, 2 alevins masculins i 1 femení.

El torneig consistia a jugar una fase 
prèvia i a continuació els equips 
classificats jugaven la fase final. El 
prebenjamí i el benjamí masculí van 
passar a la fase final. Van perdre 
davant els que finalment van acabar 
guanyant el torneig, l'Handbol Bordils i 
el BM la Roca 1.

Amb tot, s’ha de destacar la bona 
representació i participació per part de 
tots els jugadors a la trobada i 
felicitar-los per la gran feina feta.

Dos equips del PME a la Trobada 
d’Escoles de Bàsquet

El 17 de març de 2013 es va realitzar la 
tradicional Trobada d'escoles de 
bàsquet que organitza l'Escola Pia de 
Granollers. Dos equips de l'Escola de 
Bàsquet del Patronat Municipal 
d'Esports van participar d'aquesta 
divertida i entretinguda trobada matinal 
que va combinar bàsquet i diversió.

En aquesta edició la trobada es va 
realitzar al Pavelló Congost de 
Granollers i per a molts jugadors/es va 
ser el seu primer partit amb reglament. 
Per part franquesina, van participar-hi 
els equips entrenats per Josep Lozano i 
l'equip dirigit per Sarai Budia i Carla 
Alacambra, tot i que també van anar-hi 
jugadors del grup de l’Escola que 
entrena Guillem Estrada.

El format de trobada d'aquest any 
combinava partits de bàsquet i 
concursos individuals, amb altres 
activitats esportives. Un cop acabats 
els partits i activitats, tots els partici-
pants van ser obsequiats amb un regal 
commemoratiu.

Exitosa participació als 
Tornejos de Setmana Santa 2013 
dels equips de bàsquet del PME

Les vacances de Setmana Santa no 
van aturar el bàsquet. Així, els equips 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
categories mini masculí i cadet femení 
van participar en el X Torneig de 
Cambrils i el I Torneig Mercat del Ram 

de Vic, respectivament.

El mini masculí, entrenat per la Carla 
Alacambra i la Sarai Budia, va estar 
cinc dies a terres tarragonines en un 
torneig de primer nivell on es van 
combinar activitats basquetbolístiques i 
experiències de convivència que molts 
d’ells no oblidaran. Esportivament, van 
assolir la millor classificació en els 
darrers anys de participació: el cinquè 
lloc. El dissabte 23 de març de 2013 
van començar el torneig contra l’equip 
local de Cambrils perdent per un ajustat 
64-58 en un partit d’allò més trepidant. 
L’endemà es van imposar al BC Sant 
Quirze per 67-54 en un molt bon partit 
dels jugadors entrenats per la Carla. 
Molt encert en el llançament i un forta 
defensa tota la pista van ser les claus 
de la victòria. A la tarda, l’esforç del 
matí els va passar factura i van perdre 
per 65-38 contra el Toulouse francès. 
La derrota contra el Toulouse va 
condemnar l’equip a haver de lluitar pel 
cinquè lloc. En aquesta fase es va 
imposar al Bàsquet Altafulla per 70-17 i 
a la darrera jornada es va imposar per 
un contundent 52-33 a l’Escola El 
Salvador de Saragossa. 

El miler de jugadors que van participar 
en aquest torneig (44 equips de 4 
categories diferents) van passar el 25 
de març a les instal·lacions de Port 
Aventura.

Pel que fa al torneig cadet femení, 
l’equip entrenat pel Toni Olivares i 
l’Albert Pericas va fer un paper molt 
digne al I Torneig Mercat del Ram de 
Vic-Femení Osona. La competició, de 
tres dies, es va iniciar el 25 de març i 
les franquesines també van debutar 
amb victòria ajustada i treballada 
contra el CB Torelló (46-50). En el 
següent partit, contra les amfitriones, el 
Femení Osona, van caure en un mal 

partit per 32-49. I en el darrer partit 
d’aquesta primera fase, l’equip 
franquesí va caure derrotat contra 
l’equip italià del Fanfulla. La superioritat 
física de les italianes les va portar a 

perdre per un contundent 34-60. 
Aquesta derrota les portava a lluitar 
per la cinquena posició i en aquesta 
lluita, primer es van imposar de forma 
còmoda al Femení Osona B per 57-35 i 
en el darrer partit de la competició van 
caure derrotades per l’Askatuak de 
Sant Sebastià per un clar 37-60.

Aida González i Judith Berruezo, 
medalla de bronze al 
Campionat europeu de Twirling 

Les franquesines Aida González i Judith 
Berruezo, components del Club Twirling 

La Torreta van obtenir medalla de 
bronze al campionat d'Europa celebrat 
a Amsterdam els dies 28, 29 i 30 de 
març de 2013. A la competició hi van 
prendre part clubs procedents de 
Bèlgica, Noruega, Croàcia, Itàlia i 
França, a més d’Holanda, el país 
amfitrió.

L'infantil masculí d'handbol de les 
Franqueses guanya el Torneig de 
Calella

Després de fer un campionat molt 
complet, l’infantil masculí d’handbol del 
PME Les Franqueses va guanyar el 
prestigiós Torneig de Calella de 2013, 
que va tenir lloc durant el període de 
Setmana Santa. L’equip franquesí va 
superar a la semifinal un equip alemany 
a priori més fort físicament i amb més 
llançament. La final, contra l'Epic 
Casino de Matadepera, va acabar en 
empat. Per determinar el guanyador es 
va realitzar una pròrroga on qualsevol 
petit error donaria la victòria a un o 
altre equip. El punt d’inflexió el va 
posar l'equip franquesí, que es va 
acabar emportant una final molt 
treballada i demostrant els mèrits que 
els van portar a aconseguir del títol de 
campions.

ABRIL 2013

El conseller Felip Puig repeteix a 
les trobades de petanca de les 
Franqueses

La XVI Trobada de Petanca, organitza-
da pel Club Petanca Corró d’Amunt i el 
Patronat Municipal d’Esports, es va 
celebrar el dissabte 6 d’abril de 2013 a 
la zona esportiva de Corró d’Amunt. 
Diverses entitats del municipi, el CP 
Bellavista, el CP Corró d’Amunt, el CP 
Llerona i el CP Casal d’Avis de Corró 
d’Avall i el de Bellavista, s’havien citat 
per gaudir d’una matinal amistosa. 

El conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, va participar a la Trobada. 
L’afició del conseller per la petanca és 
coneguda i en diverses ocasions ha 
practicat aquest esport amb les entitats 
del municipi. El conseller Felip Puig i 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, van competir entre ells i 
l’alcalde va resultar-ne el guanyador 
–era la primera vegada que superava 
el conseller. En un ambient distès el 
conseller va assegurar que si hagués 
sabut que l’alcalde estaria tan content 
de guanyar-lo li hauria donat peixet en 
trobades passades. Felip Puig va agrair 
la rebuda del poble de Corró d’Amunt i 
va destacar el gran ambient per part de 
tots els jugadors al llarg de la jornada.

Les partides van començar a les nou 
del matí i es van allargar fins a la una. 
A mig matí, pels volts de les deu, es va 
fer una parada per gaudir d’un 
esmorzar de forquilla i ganivet. Un cop 
acabat l’àpat es va entregar un record 
als representants de les entitats de 
petanca de les Franqueses i tots els 
assistents van rebre un metre per, tal i 
com va dir l’alcalde, “establir una única 
mesura quan juguem”. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
regalar al conseller un exemplar del 
llibre que commemora el 30è aniversa-
ri del Patronat, “30 anys al teu costat”, i 
un clauer. Tant el regidor José Ramírez 
com el director-gerent del Patronat 
Municipal d’Esports, Josep Campaña, 
també van jugar a petanca. La regidora 
de Sanitat i Gent Gran i Agricultura, 
Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria 
Pruna, també va fer acte de presència 

a la trobada.

270 ciclistes participen al XVIII 
Trofeu BTT Corró d’Amunt

El Club Ciclista Corró d’Amunt va 
organitzar el XVIII Trofeu BTT Corró 
d’Amunt el diumenge 7 d’abril de 2013. 
La cursa era vàlida per a l’Open 
Barcelona i la Kid’s Cup, i va reunir més 
de 270 ciclistes. El recorregut tenia una 

distància de 7 km exigents i alhora 
divertits per als participants. L’itinerari 
de la Kid’s Cup tenia una distància de 
350 m. El president del CC Corró 
d’Amunt, Josep Mauri, va dir que el 
circuit és dels més valorats pels 
ciclistes gràcies a la combinació de 
zones molt tècniques. 

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, van valorar el 
paisatge de Corró d’Amunt com a ideal 
per a la pràctica de la BTT. Els boscos 
frondosos amb pistes forestals ràpides 
són de les preferides pels amants 
d’aquest esport. 

La Trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix un centenar de nens i 
nenes

Un centenar de nens i nenes va 
prendre part a la tradicional Trobada 
d'escoles de bàsquet de les Franqueses 
2013 que es va celebrar el cap de 
setmana del 13 i el 14 d’abril al pavelló 
poliesportiu municipal.

Un total de 110 participants d'onze 
equips van prendre part a la jornada 
que va organitzar el Patronat Municipal 
d'Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses.

L'activitat, d'allò més divertida i 
didàctica, suposava el primer “partit” 
de la seves carreres basquetbolístiques 
per a molts. Es van jugar partits, tot 
separant tres categories (2005, 2006 i 
2007). Els clubs participants van ser: el 

PME Les Franqueses, el CB Lliçà 
d'Amunt, el CB Vila de Montornès, el 
CB Santa Perpètua i l'Escola Pia de 
Granollers. Els partits es van disputar 
amb les normes del reglament del 
minibàsquet, on no hi ha puntuació, per 
fomentar el principi bàsic d'aquest 
reglament, jugar. Entre partit i partit, 
l'organització de la trobada, els 
entrenadors de bàsquet del PME Les 
Franqueses, van preparar activitats 
paral·leles en què, de forma individual, 
els jugadors i jugadores van poder 
millorar conceptes de bot i tir de 
manera divertida. Un cop acabats els 
partits es va fer l'entrega de medalles 
per a tots els participants i es va 
realitzar un esmorzar de germanor.

9 franquesins participen al XXXV 
Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate

El XXXV Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate es va disputar 
el cap de setmana del 20 i 21 d’abril de 
2013 a Leganés (Madrid) amb uns 500 
participants. Els karatekes tenien fins a 
13 anys i eren de les categories kata, 
kumite y prekumite. Nou components 
del gimnàs Nokachi de les Franqueses 
formaven part de la selecció catalana: 
Xavi Sevillano, Ainoa Astorga, Jordi 

Valdivia, Aaron Raya, Juan Sánchez, 
Izan Sevillano, Rafa Migueles, Roger 
Burriel i Wiam Koubiss. Al campionat 
van destacar les medalles de bronze de 
Roger Burriel i Juan Sánchez en kumite 
masculí i la proclamació com a campió 
d’Espanya de Jordi Valvidia en 
categoria de prekumite masculí. 

Més de 1.100 participants a l’XI 
Caminada Popular de les 
Franqueses

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès, que va tenir lloc el 21 
d’abril de 2013 al matí, va superar els 

1.100 participants, un nou rècord 
d’inscripcions. El Patronat Municipal 
d’Esports, organitzador de l’esdeveni-
ment, havia previst per a aquesta 
onzena edició poder arribar fins a un 
màxim de 1.200, xifra que se situa ja al 
límit de la capacitat logística per fer que 
una caminada d’aquests tipus sigui 
satisfactòria per a tothom.

Com és tradicional, la sortida i arribada 
es va fer des de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

A partir de les 8 del matí els partici-
pants van fer un recorregut per 
diversos punts del municipi, que els va 
portar a esmorzar a la zona esportiva 
municipal de Corró d’Amunt. Una 
vegada van finalitzar la caminada, tots 
els participants van rebre un obsequi 
commemoratiu, que en aquesta ocasió 
era una capelina amb el logotip del 30è 
aniversari del Patronat Municipal 
d’Esports, un entrepà de botifarra i 
també van participar al sorteig de 
diversos obsequis. 

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès va tornar a comptar amb 
la col·laboració del Club Bàsquet Les 
Franqueses i l’AE Handbol Les 
Franqueses.

Els alumnes de l'Escola de Tennis 
de les Franqueses gaudeixen del 
Trofeu Comte de Godó

El 23 d'abril de 2013 l’Escola de Tennis 

Jordi Plana va fer la tradicional sortida 
al Trofeu Comte de Godó. És el tercer 
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del 
Club de Tennis Cardedeu i els alumnes 
de l'Escola de Tennis de les Franqueses 
del Patronat Municipal d’Esports. Uns 
40 alumnes van gaudir de l’ambient del 
Godó veient diferents partits de 
jugadors com Tommy Robredo, 

Nicolay Davydenko, Tomas Berdych, 
entre d’altres, i també van poder 
demanar autògrafs i fer-se fotos amb 
Rafa Nadal.

MAIG 2013

Tercera posició del cadet femení 
d'handbol al sector de Campionat 
d'Espanya a Castro Urdiales

El 10, 11 i 12 de maig de 2013 es va 
disputar la fase sector del Campionat 
d'Espanya d’handbol a Castro Urdiales 
on el cadet femeni d'handbol de les 
Franqueses va participar. 

Al primer partit davant les locals de 
Castro Urdiales van aconseguir una 
gran victòria en guanyar per un ajustat 
22 a 23 gols. L’endemà, dissabte, van 
jugar davant el BM Zuazo, primeres del 
País Basc. L’enfrontament també va 
ser molt igualat fins al tram final, on les 
jugadores basques van marxar en el 
marcador per 8 gols de diferència. 

El diumenge encara hi havia opcions de 
classificació per al Campionat d’Espan-
ya si es guanyava el Villaverde de 

Madrid i acompanyaven els resultats 
dels altres equips. El partit de Villaver-
de va ser molt intens i, tot i començar 
amb un parcial negatiu, les jugadores 
franquesines van tornar al partit 
escurçant la diferència. A partir de la 
segona meitat el Villaverde va marxar 
en el marcador amb un joc molt 
elèctric. 

La participació en aquest sector s’ha de 
considerar positiva, amb bons resultats 
malgrat que només es va aconseguir 
una victòria. Les dues derrotes van ser 
davant de dos equips molt competitius. 
Cal felicitar les jugadores i el cos tècnic 
per la fita aconseguida, uns grans 
resultats que mostren l'esforç i 
constància d'aquest grup.

Es lliuren els premis del concurs 
de fotografia de l’XI Caminada 
Popular

El 14 de maig de 2013 va tenir lloc 
l’acte de lliurament dels premis del 
concurs de fotografia de l’XI Caminada 
Popular de les Franqueses que es va 
celebrar el mes d’abril organitzada pel 
Patronat Municipal d’Esports. 

L’acte de lliurament es va fer a la 
primera planta del Complex Esportiu 
Municipal de les Franqueses, on hi 
havia instal·lada una exposició amb una 
mostra de les fotografies presentades 
enguany al concurs i va anar a càrrec 
de l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

Els guanyadors del concurs de 
fotografia van ser els següents. Primer 
premi, José Antonio Pérez, de Montor-
nès, que va presentar la fotografia “Un 
día espléndido”. El 2n premi va 
correspondre a Ismael Cañas, de les 
Franqueses del Vallès, amb la fotogra-
fia “Reflexant la caminada”. El 3r premi 
va ser per a Imma Puerto Sánchez, de 
Ripollet, per la instantània “Camí de 
roselles”.

L’infantil femení d’handbol, segon 
a la Fase Sector disputada a Elx

L’equip infantil femení d’handbol de les 
Franqueses, que va disputar el 18 i 19 
de maig de 2013 a Elx la Fase Sector 
per accedir al Campionat d’Espanya es 
va quedar a les portes, amb una 
meritòria segona posició. 

A la competició van jugar-hi l’Elx, el 
BM Roquetas i el BM Cartagena, a més 
del conjunt franquesí. Les jugadores 
franquesines van aconseguir dues 
victòries, davant l’Elx, 20-22, i contra el 
BM Cartagena, 16-33. El partit que 
decidia, doncs, el campió de la Fase 
Sector, va ser el que enfrontava les 

franquesines contra el BM Roquetas. El 
rival es va mostrar molt superior i es va 
endur la victòria per 29-16, aconseguint 

així la classificació per al Campionat 
d’Espanya. L’experiència va ser molt 
positiva per a les jugadores, segur que 
no l’oblidaran. Cal felicitar-les i seguir 
endavant, ja que encara tenen molt 
camí per recórrer.

Quim Magán guanya la cursa El 
Trencacoll

La 1a Cursa de Muntanya El Trencacoll 
es va disputar el diumenge 19 de maig 
de 2013 amb 400 corredors, el nombre 
màxim de participants que s’havia fixat 
el Club Ciclista Corró d’Amunt. 

Per primera vegada, el Club Ciclista va 
deixar la bicicleta per un dia i es va 
calçar les vambes per córrer. Per a la 
prova va recuperar el Trencacoll, un 
antic camí que havia quedat en desús i 
inutilitzable. La cursa oferia dos 
recorreguts: un de llarg de 21 km i un 
altre de curt de 10 km. Tant un 
recorregut com l’altre presentaven uns 

terrenys variats, ràpids i tècnics, i de 
diversos nivells que divertien i feien 
suar de valent els participants. 

El campió absolut de la cursa va ser 
Quim Magán (El Món) amb un temps 
d’1 h 28 min 44 s. 

La satisfacció dels corredors va animar 
els organitzadors a muntar una segona 
cursa l’any vinent. Els participants, a 

més de l’excel·lent organització, van 
destacar els paratges naturals del poble 
de Corró d’Amunt que afegien un plus 
d’atracció a la cursa. 
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Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras 
practiquen vela

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras van 
gaudir d'una jornada de vela el 
dimecres 5 de juny de 2013. Dins del 
Programa Escolar de Promoció 
Esportiva (PEPE), entre el Patronat 
Municipal d'Esports i les escoles es va 
organitzar la sortida de bateig de vela 
al Port Olímpic juntament amb el 
Centre Municipal de Vela de Barcelona.
 
El bon temps i vent de la jornada van 
afavorir la pràctica esportiva. Els nens i 
nenes van participar-hi amb molta 
il·lusió i van poder gaudir d’un esport 
diferent. 

600 esportistes a la XXIX Diada 
de l’Esport

La XXIX Diada de l’Esport, organitzada 
pel Patronat Municipal d’Esports, va 
tenir lloc el dissabte 8 de juny de 2013. 
La jornada va aplegar més de 600 
esportistes amb els seus acompan-
yants animant des de les grades.

A partir de les 9 h es van jugar al 
pavelló i a la pista poliesportiva els 
partits de la secció de bàsquet i 
handbol del Patronat Municipal 
d’Esports. També va haver-hi la 
trobada del grup de bàdminton, 
patinatge, aeròbic, gent gran, psicomo-
tricitat i prebenjamí.  

Tots els participants de la XXIX Diada 
de l’Esport van tenir un petit obsequi: 
un pilota de platja. A més de rebre un 
esmorzar o berenar segons la franja 
horària en què juguessin o competissin. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
donar les gràcies a tots els jugadors, 
esportistes, entrenadors, col·labora-
dors, delegats, amics i familiars per 
acompanyar dia a dia tots els petits 

esportistes del Patronat i fer que 
l’esport a les Franqueses no pari de 
créixer.

D’altra banda, el diumenge 9 de juny 
va haver-hi jornada de portes obertes a 

la zona d’aigües del Complex Esportiu 
Municipal. Una cinquantena de 
participants van poder gaudir d’una 
estona a la piscina de les Franqueses, 
ja que hi havia lliure accés.

Més de 400 competidors prenen 
part al IV Trofeu d’equips Karate 
Nokachi de les Franqueses

El 8 de juny de 2013 es va celebrar el 
IV trofeu equips Karate Nokachi on es 
van inscriure 12 clubs d’arreu de 
Catalunya. El trofeu va comptar amb la 
participació de més de 400 competi-
dors. 

Les categories van ser des dels més 
petits de 5 anys fins als sèniors, tots 
ells en modalitat de kumite (combat) i 
per equips. Agustín Núñez i Montse 
Marín, responsables d’aquest esdeve-

niment, es van mostrar molt orgullosos 
i agraïts per la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports, Sidorme, 
Sports Granollers, Esclat i Fck, així com 
amb pares i amics que van fer possible 
la IV festa del karate Nokachi.

Alfonso Guillen i Ana Belén 
García, primers classificats de la 
27a Cursa de Bellavista

Alfonso Guillen i Ana Belén García van 
ser el guanyadors de la 27a edició de la 

Cursa de Bellavista celebrada el 9 de 
juny de 2013. La prova, organitzada pel 
Grup Fondistes de Bellavista, amb el 
suport del Patronat Municipal 
d’Esports, va reunir enguany més de 
700 corredors. La forta pluja del 
dissabte, que va obligar a tornar a 
marcar el circuit, i el fet que la Cursa de 
Pineda, que tradicionalment es feia el 
primer diumenge de mes i enguany ha 
estat el segon, va minvar la presència 
de participants a Bellavista en relació a 
l’any passat.

Es dóna la circumstància que en la 
present edició de la prova el guanyador 
masculí, Alfonso Guillen, i el tercer 
classificat Jordi Martos, són de 
Bellavista. El segon lloc va ser per a 
Gerard Molist. La guanyadora en 
categoria femenina, Ana Belén García, 
resideix a Granollers, però també havia 
estat veïna de Bellavista. El segon lloc 
en categoria femenina va ser per a la 
franquesina de Bellavista i component 
del club A 4 El km, Camen Martín, i el 
tercer per a Mari Martínez.

A banda de la bona organització i un 
traçat exigent i atractiu, cal destacar 
una vegada més la gran quantitat 
d’obsequis que l’organització va lliurar 
als participants. Hi havia una samarreta 
tècnica i pantaló, una bossa de 
productes d’alimentació, així com 
esmorzar i fins i tot aperitiu per a qui li 
venia de gust. També es van sortejar 
120 lots de diversos productes entre els 
participants. 

El lliurament de premis de la 27a Cursa 
de Bellavista va anar a càrrec de 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esport, José 
Ramírez, i el president del Club 
Fondistes de Bellavista, Ramón 
Berruezo.

Maverick i Isaac Viñales visiten el 
Centre Tècnic del Vallès

El pilot de Moto3, Maverick Viñales, i el 
seu cosí i també pilot de la mateixa 
categoria, Isaac Viñales, van visitar el 
Centre Tècnic del Vallès el 12 de juny 
de 2013.

 L’alcalde Francesc Colomé i el director 
del Centre, Joan Montcanut, van rebre 
els pilots, que van visitar les instal·la-

cions i, a continuació, van oferir una 
xerrada als alumnes, que els van poder 

fer preguntes i demanar autògrafs. 

115 alumnes gaudeixen de la 
Jornada de Primària 
organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports

El divendres 14 de juny de 2013 a partir 
de les 9 del matí es va realitzar a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall la Jornada de Primària, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports, que va reunir 115 alumnes. 

Tots els participants eren nens i nenes 
de sisè de les escoles de les Franque-
ses del Vallès, concretament del 
Guerau de Liost, Bellavista Joan Camps 
i Joan Sanpera i Torras. Les escoles 
Colors i Camins no hi van assistir 
perquè encara no tenen alumnes de 
sisè.

Un total de 115 escolars van participar 
en la jornada, que estava dividida en 

diferents esports, futbol, handbol, 
bàsquet i bàdminton, que es realitzaven 
entre el camp de futbol, el pavelló i la 
pista poliesportiva.

Els alumnes estaven dividits en 
diferents equips que portaven una 
samarreta (obsequi del Patronat 
Municipal d’Esports) especial per a 
l’ocasió i d’un color diferent per 
diferenciar-se entre equips.

A mig matí el Patronat Municipal 
d’Esports va obsequiar tots els 

participants amb un bon esmorzar per 
agafar forces de cara a la segona part 
de la jornada.

Abans de finalitzar l’activitat i com a 
cloenda es va fer la tradicional foto de 
grup amb la presència de l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramirez, que 
van tenir l’ocasió de saludar i conversar 
amb els nens i nenes de com havia 
anat la jornada.

Gran acollida de la I Edició del 
Torneig de Futbol Base del CF 
Bellavista Milán

El cap de setmana del 15 i 16 de juny 
de 2013 es va celebrar a la zona 
esportiva municipal de Bellavista la I 
edició del Torneig de Futbol Base del 
CF Bellavista Milán amb una molt bona 
climatologia i molta afluència de públic 
als dos camps. 

El torneig va complir els objectius 
marcats, que eren principalment que 

els participants s'ho passessin bé i 
donar una bona imatge del CF 
Bellavista Milán a nivell organitzatiu, 
esportiu i social.

Resultats de les finals: 
-Categoria escola: 
EF Vallès 4 - CF Parets 2
-Categoria prebenjamí: 
CF Parets 6 - UE Sant Fost 2
-Categoria benjamí: 
FC Argentona 3 - UEC Mataró 6
-Categoria aleví: CF Bellavista Milán  - 
CE Lliçà d'Amunt 2

Exitosa cloenda de temporada del 
Club de Bàsquet Les Franqueses

El diumenge 16 de juny de 2013 el Club 
de Bàsquet Les Franqueses va reunir 
uns cent vuitanta participants en el 
tradicional dinar-cloenda de final de 
temporada. En una jornada d'allò més 

divertida, els petits i els pares van 
realitzar partits i competicions al 
pavelló i un cop acabades les diferents 
activitats els assistents van poder 
gaudir del primer bany de l'any a la 
piscina municipal. Aquest any, com a 
l'anterior edició, una botifarrada amb 
mongetes van servir per acomiadar 

una temporada llarga que ha tingut 
com a premi més especial l'ascens del 
primer equip femení a la Segona 
Divisió Catalana.

Després de la botifarrada la junta 
directiva del club va aprofitar per fer un 
sorteig d'articles de l’entitat. A l'acte hi 
van ser presents el regidor d'Esports, 
José Ramírez, i la regidora de Cultura, 
Rosa M. Isidro.

Sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran a Perata- 
llada, l’Estartit i les Illes Medes

El dijous 20 de juny de 2013 va tenir 
lloc la sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran que organitza 
el Patronat Municipal d’Esports. En 
aquesta ocasió van visitar Peratallada, 
l’Estartit i les Illes Medes.

La jornada va iniciar-se ben d’hora, poc 
abans de les 8 del matí, amb el grup de 
56 persones convocades a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Cal destacar la presència de la regidora 
de Cultura, Rosa Maria Isidro, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

Al voltant de les 10.30 h es va arribar a 
Peratallada, un petit poble que pertany 
al municipi de Forallac, al Baix 
Empordà, i que ha estat declarat 
conjunt històric en formar part d’un 
dels nuclis històrics de l’arquitectura 
medieval més importants de Catalunya. 
Es va fer una visita guiada durant la 
qual es va ensenyar als assistents els 
edificis més representatius: l’església, 

l’antiga casa consistorial i les antigues 
muralles de la ciutat.

Finalitzada la visita a les 13.30 h, el 
grup es va desplaçar a l’Estartit, i més 
concretament al Restaurant la Sal, on 
es va poder degustar un menú molt 
complet amb un arròs de la zona.

Per finalitzar la sortida es va realitzar 
un creuer amb un sorprenent trimarà, 
amb visió submarina -únic a Catalun-
ya-, que es distingeix pel confort del 
seu equipament i l’estabilitat en la 
navegació, sent un exemple de 
seguretat gràcies a tres quilles 
compartimentades, així com per la 
seva cabina submergida, dotada de 
grans finestrals per oferir una visió 
excepcional de la riquesa del fons marí 
de les Illes Medes.

L’AE Pompeu Fabra clou la 
temporada

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d'Amunt la tradicional cloenda de 
l’AE Pompeu Fabra. Com cada any es 
va realitzar el torneig de Mixball, que 
consisteix en una lligueta a punts 
combinant partits de bàsquet i de futbol 
7. Cada partit guanyat sumava 3 punts.

S’hi van inscriure 6 equips, encara que 
finalment només van prendre-hi part 5. 
L' equip guanyador va ser l’AE 
Pompeu Fabra, empatat amb Cullell's 
Team. 

El dia del torneig hi van assistir entre 
participants i acompanyants unes 70 
persones. L’entitat espera tornar a 
repetir aquesta activitat l´any vinent.

Molt seguiment de la 1a edició del 
Memorial Juan Blázquez organit-
zat pel CF Bellavista Milán

El cap de setmana del 22 i 23 de juny 
de 2013 es va celebrar la primera 
edició del Memorial Juan Blázquez, 
organitzada pel Club Futbol Bellavista 
Milán. Aquest torneig va retre home-
natge a la trajectòria de Juan Blázquez, 
reconegut entrenador i home de futbol 
que va morir el passat mes de març a 
l’edat de 64 anys. Entre altres equips 
havia dirigit tres dels participants al 
torneig, la UE Canovelles, l’EC 

Granollers i el CF Bellavista Milán. 
L’altra conjunt participant va ser el CF 
Les Franqueses.

El desenvolupament del torneig va tenir 
molt de seguiment, sobretot el 
dissabte, amb gran afluència de públic i 
mitjans de comunicació. Va ser un 
emotiu reconeixement a una persona 
molt coneguda a nivell futbolístic 
comarcal i també en altres àmbits 
socials i empresarials.

Els resultats dels partits van ser els 
següents:
-Semifinals: CF Les Franqueses 3 - EC 
Granollers 6; CF Bellavista Milán 3 - UE 
Canovelles 1
-Final: CF Bellavista Milán 2 - EC 
Granollers 2 (l’EC Granollers va ser el 
guanyador en vèncer a la tanda de 
penals per 2 gols a 3).

Alta participació d’esportistes i 
familiars a la cloenda de la 
temporada de tennis i pàdel

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la zona esportiva municipal de 
Corró d’Avall la cloenda de la tempora-
da de tennis i pàdel. L’activitat va 
reunir molts participants, que van 
poder gaudir d’una gran matinal 
practicant el seu esport.

En tennis, de les 8.30 a les 10 h van 
prendre-hi part 20 adults. De les 10 a 
les 11 h van fer-ho 22 nens i nenes 
nascuts els anys 2004, 2005 o 2006. De 
les 11 a les 12 h hi van prendre part 20 
nens i nenes dels anys 2001, 2002 o 
2003, i de les 12 a les 13 h, 10 nens i 
nenes del 1996 fins al 2000.

En total, doncs, per la cloenda del 
tennis van passar 72 alumnes i els seus 

corresponents pares i mares o 
familiars, més de 150 persones en 
total, que van poder gaudir de campio-

nats per parelles de pares/mares i fills. 
La matinal també va comptar amb la 
presència del regidor d'Esports, José 
Ramírez.

Pel que fa al pàdel hi van participar uns 
70 alumnes, els quals es van dividir en 
dos quadres per fer un minitorneig 
entre ells (campionat masculí i femení).

A partir de les 13 h tothom que va 
assistir a la jornada va poder gaudir 
d’un refrigeri a la pista poliesportiva 
coberta, on posteriorment va haver-hi 
una entrega d’obsequis i un sorteig de 
diferent material.

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses guanya la Granollers 
Cup de la seva categoria

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses es va classificar com a 
primer de grup a la fase regular de la 
Granollers Cup, després de guanyar 
tots els seus partits. El diumenge 30 de 
juny de 2013, però, era el torn de la 
veritat ja que es jugaven les fases finals 
de la competició.

Així doncs, a vuitens de final van 
guanyar amb comoditat el Helset if, per 
21 gols a 10. A quarts de final van 
guanyar el Charlottelund-1 per 17 a 14, 
en un partit que ja havien sentenciat a 
la mitja part. A semifinals es van 

enfrontar a l’equip Vestby Hk, format 
per unes jugadores noruegues molt 
fortes fisicament, però a qui van poder 
guanyar per 14 a 9. Aquest resultat els 
va donar el pas a la final del torneig, 
que van haver de jugar contra el 
conegut equip de l’Handbol Puig d'en 
Valls d'Eivissa al Palau d'Esports de 
Granollers. Les noies franquesines van 
jugar una molt bona final, que van 
guanyar per 16 gols a 9. 

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, va poder celebrar amb les 

jugadores aquesta victòria tan impor-
tant.

El Pavelló Poliesportiu Municipal i la 
pista coberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall van acollir, 
entre dijous i diumenge, 128 partits de 
la Granollers Cup 2013. Organitzada pel 
BM Granollers amb la col·laboració de 
l’AEH Les Franqueses, aquesta 
competició té com a objectiu promocio-
nar l'handbol i valors com l'esportivitat, 
el respecte i el joc net entre els més 
joves.

JULIOL 2013

Recepció de l’Ajuntament als tres 
equips d’handbol més destacats 
de les Franqueses

Els equips d’handbol del municipi 
continuen sumant èxits esportius. És 
per això que l’Ajuntament els va 
organitzar, com va sent habitual els 
darrers anys, una recepció per 
reconèixer públicament el seu esforç. 

A l’acte, que es va fer el 2 de juliol de 
2013 a la tarda a la sala de plens de 
l’Ajuntament, es va homenatjar els 
integrants del sènior masculí de l’AEH 
Les Franqueses i les integrants dels 
equips cadet i infantil femenins del 
Patronat Municipal d’Esports.
 
L’acte, al qual van assistir l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, i el 
president de l’AEH Les Franqueses, 
Rafael Rosario, a més dels integrants 
dels equips i pares i mares dels 

jugadors, va consistir en el lliurament 
de plaques commemoratives per part 
de l’alcalde als capitans i entrenadors 
de cada equip, el lliurament d’un 
obsequi per part del Patronat a cada 
membre dels equips, la seva signatura 

en el llibre d’honor, i la foto de grup. 
Enguany, a banda de la típica foto dels 
homenatjats a les escales de l’edifici de 
l’ajuntament també se’n van fer una a 
la plaça mirant cap amunt, ja que el 
fotògraf estava situat al balcó. Acte 
seguit es va fer un piscolabis per a tots 
els assistents.

Pel que fa a les gestes esportives 
d’aquests equips, cal recordar que el 
sènior masculí de l’AEH Les Franque-
ses va aconseguir l’ascens a la Segona 
Divisió Catalana en quedar 2n de la 
primera fase del grup B de la 3a Divisió 
Catalana Preferent. Per la seva banda, 
l’equip cadet femení del PME va 
quedar 4t al Campionat de Catalunya, 
3r al sector del Campionat d’Espanya 
que es va fer a Castro Urdiales i 
campió de la Granollers Cup de la seva 
categoria. L’infantil femení del PME va 
quedar 1r de la fase regular de la Lliga 
Catalana, subcampió de Catalunya i 2n 
al sector del Campionat d’Espanya 
celebrat a Elx.

Recepció de l’Ajuntament als 
equips sèniors femenins del CE 
Llerona i del CB Les 
Franqueses

El 3 de juliol de 2013 a la tarda, 
l’Ajuntament va fer una recepció als 
equips sèniors femenins del Club 
Esportiu Llerona i del Club Bàsquet Les 
Franqueses per reconèixer públicament 

la bona temporada que van fer i que va 
acabar amb l’ascens de categoria de 
tots dos equips. L’amateur femení del 
CE Llerona va pujar a la lliga Preferent i 
el sènior femení del CB Les Franqueses 
ho va fer a la 2a Divisió Catalana.
 
L’homenatge va tenir lloc a la sala de 
plens de l’Ajuntament i com el dia 
anterior, dia en què es va fer la 
recepció a tres equips d’handbol del 
municipi, el procediment va ser el 
mateix: atorgament de plaques als 

representants de cada equip, entrega 
d’un petit obsequi i signatura en el 
Llibre d’Honor d’Esports per part de 
cada integrant dels equips, foto de grup 
i piscolabis final al darrere de l’edifici 
consistorial.
 
A banda de jugadores i entrenadors 
dels clubs, a l’acte també hi van assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el president del CE Llerona, 
Jaume Viñas, i el del CB Les Franque-
ses, Esteve Moliner.

La Societat de Caçadors participa 
a la Festa Major de Bellavista

La Societat de Caçadors de Bellavista 
va participar enguany a la Festa Major 
de Bellavista. En concret, va organitzar 
un campionat de tir el dia 6 de juliol de 
2013. L’entitat franquesina va muntar 
un recorregut de caça al Camp de Tir 
de les Franqueses, situat al camp de Ca 
l’Aymerich de Corró d’Amunt. L’activi-
tat va començar a les 9 del matí i va 
comptar amb una bona participació.

Destacada participació del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses al 
LXIV Campionat de 
Catalunya Absolut i XVI Para-Ar-
chery

El LXIV Campionat de Catalunya 
Absolut i XVI Para-Archery es a 
celebrar el 7 de juliol de 2013 a l'estadi 
de Can Jofresa de Terrassa. Hi van 
participar 115 esportistes representants 
de diferents clubs de Catalunya i va 
destacar la presència del president de 
la Federació Catalana de Tir amb Arc, 
Francesc Altarriba, i el subdirector 
general d'Activitats Esportives i 
Infraestructures del Consell Català de 
l'Esport, Oriol Marcé.

Tots els participants van enfrontar-se a 
un doble repte: mesurar-se amb altres 
arquers i aguantar una forta calor. El 
Club de Tir amb Arc Les Franqueses va 
participar en el Campionat amb 12 
arquers i va obtenir resultats notables 
en les diferents categories i modalitats 
en què van participar.
 
En la modalitat d'arc recorbat categoria 
esquirol va destacar el primer lloc 
d'Izan Garcia amb 301 punts i el tercer 

lloc de Guerau Camí amb 183 punts en 
la distància de 12 metres.
 
En la modalitat d’arc recorbat categoria 
benjamí Ruben Ruiz va obtenir una 
meritòria tercera plaça amb 315 punts 
en una atapeïda competició on entre el 
segon i quart classificat només hi va 
haver 2 punts de diferència, i a més, el 
guanyador va batre rècord del 
campionat. Joan Arnal va obtenir la 
quarta plaça amb 314 punts.

Claudia Gómez va obtenir el primer lloc 
en la modalitat d'arc recorbat categoria 
aleví femení amb 554 punts tirant a 
dues distàncies, una primera tanda a 

30 metres i una segona a 18 metres. 
En aquesta mateixa modalitat en 
masculí Alfred Rodriguez va aconseguir 
la quarta plaça amb 492 punts i també 
va destacar la bona classificació 
d'Arnau Altarriba incorporat recent-
ment al Club.

Una altra nova incorporació al Club, 
Sonia Arredondo, va obtenir una 
meritòria cinquena plaça en arc 
recorbat novell tirant a 50 i a 30 
metres.
 
Alicia Viladomiu va ser primera en la 
seva categoria, arc nu sènior femení, 
amb 256 punts a gran distància de la 
segona classificada, tirant a 30 i 18 
metres. En aquesta mateixa modalitat 
en masculí, els arquers Ramon, Àngel i 
Jordi van enfontrar-se als millors de 
Catalunya obtenint uns resultats que 
amb seguretat milloraran en futurs 
esdeveniments.

S’inaugura el primer parc indoor 
d’Europa dedicat als esports 
extrems

El 4 de juliol 2013 es va obrir al públic el 
Green Indoor Park, el primer parc d’oci 
d’Europa que combina esports extrems 
amb activitats recreatives. Aquest 

equipament pioner ocupa 25.000 m2 
de superficie en unes antigues naus 
situades al camí de Can Carreró de les 
Franqueses. L’espai el van inaugurar 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el secretari general de 
l’Esport, Ivan Tibau, i el director general 
del Green Indoor Park, Hugo Arnaiz.
Al parc s’hi poden trobar des 
d’instal·lacions amb rampes per 

practicar esports extrems com l’skate, 
els patins o les bicicletes BMX, un 
circuit de karts elèctrics, màquines de 
jocs que simulen les curses de Fórmula 
1, escalèxtric, jocs infantils amb 
inflables, un rocòdrom, circuit de trial, 
etc. La inversió que s’ha fet per 
condicionar les naus és d’1,5 milions 
d’euros i ha permès crear una vintena 
de llocs de treball fixos. L’horari 
d’obertura és de dimecres a divendres 
de 16 a 22 h i els dissabtes i els 
diumenges de 10 a 20 h, i les tarifes 
van des dels 2 euros de l’entrada de 
visitant fins al 16 euros per a un dia 
complet.

A banda de la passejada per totes les 
instal·lacions, els representants polítics 
van voler provar els karts elèctrics i van 
fer unes quantes voltes al circuit. Al 
final de l’acte inaugural, tant l’alcalde 
de les Franqueses com el secretari 
general de l’Esport van firmar a sobre 
d’un dels grans grafits que hi ha per 
totes les parets de l’espai, la majoria 
dels quals són obra del conegut grafiter 
barceloní Berok.

A banda de l’alcalde, també van ser 
presents a la inauguració per part de 
l’equip de govern de l’Ajuntament de 
les Franqueses el regidor d’Esports, 
José Ramírez, la regidora de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut, Rosa M. 
Isidro, el regidor d’Urbanisme, Esteve 
Ribalta, la regidora de Polítiques 
Socials, Gisela Santos, i la d’Obres i 
Serveis, Vanessa García.

Finalitzen amb èxit les 
activitats d'estiu del Patronat 
Municipal d'Esports

El 26 de juliol de 2013 van finalitzar les 
activitats esportives d'estiu que 
organitza el Patronat Municipal 
d'Esports. En aquesta edició, el Juliol 
Esportiu va comptar amb un total de 
357 participants d’edats compreses 
entre els 5 i els 16 anys. Com cada any 
els nens i les nenes van poder utilitzar 
pràcticament tots els espais esportius 
de què disposa la zona esportiva de 
Corró d'Avall: el camp de futbol, el 
camp de futbol 7, pistes de tennis, el 
pavelló, la pista poliesportiva i les 
piscines cobertes i descobertes del 
Complex Esportiu Municipal de les 
Franqueses. En tots aquests espais es 
van poder realitzar activitats esportives 
com ara futbol, bàsquet, handbol, 
tennis, voleibol, bàdminton, etc.

També es van portar a terme altres 
activitats fora de la zona esportiva com 
ara la cursa d'orientació al parc de 
Milpins i la bicicletada que es va 
realitzar en un circuit pel poble amb 
sortida i arribada a la zona esportiva 
municipal. Aquestes activitats es van 
realitzar dins de l'horari del Juliol 
Esportiu, de 9 a 13 h. 

A part de les activitats diàries, cada 
grup va poder realitzar també activitats 
puntuals que duraven matí i tarda fora 
de les Franqueses:
-Sant Quintí de Mediona: circuit de 
tirolines
-Navarcles: caiac, escalada, canoa
-Collbató: “trekking” per la muntanya i 
escalada
-Parc Vallparadís: cursa d'orientació i 
escalada al rocòdrom
-Saldes: taller d'orientació i circuit de 
tirolines i ponts de mico

També s'ha de destacar la sortida que 
es va fer als Campionats del Món de 
Natació que es van portar a terme a la 
ciutat de Barcelona.

Per altra banda, el 26 de juliol també va 
acabar l'Escola de tennis i pàdel d'estiu. 
Aproximadament un centenar de 
participants van gaudir d'aquests 
esports durant el mes de juliol. Pel que 
fa al tennis hi havia grups segons edats 
on els participants van poder fer un 

intensiu cada dia de dilluns a divendres 
en la seva hora programada. En el cas 
del pàdel es van fer grups on cadascun 
d'ells va fer un petit intensiu d’1, 2 o 3 
dies a la setmana.

Per últim, dir que el 26 de juliol també 
van finalitzar els campus de futbol 
organtizats pel CE Llerona i el CF Les 
Franqueses, que es van portar a terme 
a la zona esportiva de Llerona i de 
Corró d'Amunt. Els clubs van acabar 
molt satifets de la participació obtingu-
da.

AGOST 2013

L’equip Missirah de Parets 
guanya el III Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

La final de la tercera edició del Torneig 
Solidari de Futbol de les Franqueses, 
que es va jugar el 17 d’agost de 2013 a 
la tarda al Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Avall, va ser molt disputada. El 
partit, que enfrontava l’equip Missirah 

de Parets del Vallès amb el Banjae de 
Canovelles, va decantar-se a favor dels 
primers, que van acabar guanyant, 
després d’una pròrroga, pel resultat de 
3 gols a 2.

El matx, que va aixecar molta expecta-
ció i va omplir les grades de gom a 
gom, va ser molt emocionant, a causa 
de la igualtat i el bon joc dels dos 
equips. Si bé es van avançar els 
canovellins, els paretans van poder 
empatar el partit, i fins i tot posar-se 
per davant amb un 2 a 1. El Banjae, 
però, no va deixar d’atacar la porteria 
contrària fins que va aconseguir 
l’empat a 2 gols a pocs minuts del final 
del temps reglamentari. Tot apuntava 
que s’hauria de jugar mitja hora més de 
temps extra. I així va ser. A la pròrroga, 

però, només va poder marcar un dels 
dos equips, el Missirah, que va acabar 
enduent-se el torneig.

A l’acte d’entrega de premis van ser-hi 
presents l’alcaldessa accidental de les 
Franqueses, Rosa Maria Pruna, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. A la 
cerimònia es van donar trofeus al millor 
porter i al millor golejador del torneig, 
que van guanyar dos integrants de 
l’equip de Mataró, i als dos equips que 
van disputar la final.

Aquest és el tercer any que se celebra 
aquest torneig que organitza l’Associa-
ció Esportiva d’Immigrants del Vallès 
Oriental, amb seu a Bellavista, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Enguany 
hi han participat deu equips provinents 
de Vic, Mataró, Sabadell, Montornès, 
Parets, Granollers i Canovelles. La 
competició va començar el 22 de juny, 
cosa que va permetre poder disputar 
més partits que l’any passat, tots al 
Camp de Futbol Municipal de Corró 
d’Avall.

El CF Olímpic La Garriga guanya 
el 33è Trofeu Electrocamps de 
futbol

El 31 d’agost de 2013 a la tarda es va 
disputar la 33a edició del Trofeu 
Electrocamps de futbol a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. El 

guanyador del torneig va ser el CF 
Olímpic La Garriga. En segon lloc va 
quedar el CF Les Franqueses i en 
tercer el CF Vilanova del Vallès.

El torneig triangular, que constava de 
tres partits de 45 minuts de durada 
cadascun, va començar a les sis de la 
tarda, amb el partit entre els 
garriguencs i els vilanovins. Aquest 
matx va acabar amb empat a 0 gols i 
es va haver de resoldre a la tanda de 

penals, en què els garriguencs van 
acabar marcant quatre penes 
màximes, mentre que els vilanovins 
només en van transformar tres.

En el següent partit es van enfrontar 
l’equip local i organitzador del torneig, 
el CF Les Franqueses, i el perdedor del 
primer partit, el CF Vilanova del Vallès. 
Els franquesins es van mostrar 
superiors i van acabar guanyant per 1 
gol a 0. El darrer matx va enfrontar el 
conjunt local i l’equip garriguenc. 
Després d’una gran igualtat en el joc 
desenvolupat per ambdós conjunts, 
una rematada dins de l’àrea a les 
acaballes del partit va donar la victòria 
a l’Olímpic La Garriga, que es va 
acabar enduent el torneig. 
A l’entrega de les copes hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, i Marcel Camps i David 
Camps, en representació de l’empresa 
franquesina patrocinadora del torneig, 
Electrocamps.

SETEMBRE 2013

El CE Llerona guanya el III Torneig 
de Futbol Trofeu Ajuntament de 
les Franqueses

El Club Esportiu Llerona es va adjudicar 
el 4 de setembre de 2013 la tercera 
edició del Torneig de Futbol Trofeu 
Ajuntament de les Franqueses en 
derrotar el Club Futbol Les Franqueses 
pel resultat de 2 gols a 0. Al partit pel 
tercer i quart lloc, el CF Bellavista Milan 
va vèncer la US Corró d’Amunt per 3 
gols 1.

El III Torneig de Futbol Trofeu Ajunta-
ment de les Franqueses, organitzat pel 
Patronat Municipal d’Esports amb la 
col·laboració dels clubs participants, els 
més representatius del municipi, es va 
disputar els dies 3 i 4 de setembre.

A les 10 de la nit va començar, al Camp 
de Futbol Municipal de Corró d’Avall, la 
gran final del torneig entre el CE 
Llerona i el CF Les Franqueses, una 
reedició de la final de l’any passat, en 
què va guanyar el CF Les Franqueses 
per 3 gols a 2. El CE Llerona, doncs, 
tenia ganes de revenja i de seguida va 

fer notar que volia endur-se la copa. Al 
minut 9, després d’una jugada indivi-
dual per la banda dreta, Adrià Bona-
chela va driblar el seu defensor al límit 
de l’àrea i va engaltar un potent xut a 
l’escaire que va acabar al fons de la 
xarxa. El CE Llerona va continuar 
dominant la primera part.

A la represa, però, el CF Les Franque-
ses va sortir amb moltes ganes. Amb 

tot, va ser el jugador lleroní Àlex 
Español qui va estar a punt de marcar 
el segon gol per al seu equip enviant la 
pilota al pal al minut 11 de la segona 
part. Vuit minuts després, va ser el CF 
Les Franqueses el que va enviar una 
pilota al pal de la porteria defensada 
pel Llerona, en una jugada en què es 
va reclamar falta al porter. Quan 
semblava que el marcador ja no es 
mouria, Àlex Español va sentenciar la 
final amb el segon gol per al seu equip 
a tres minuts de l’acabament del matx.

A l’entrega dels premis per a tots els 
equips (vals en material esportiu per 
valor de 800 euros per al primer 
classificat, 600 per al segon, 400 per al 
tercer i 200 per al quart), hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, els presidents dels clubs 
i els capitans dels quatre conjunts. Acte 
seguit es va fer la foto de l’equip 
guanyador, que en les tres edicions del 
torneig sempre ha estat un equip 
diferent. En la primera va ser el CF 
Bellavista Milan i en la segona el CF 
Les Franqueses.

Quatre joves arquers del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses 
participen a la 10a edició del 
Trofeu Futurs Campions

El 8 de setembre de 2013 es va 
celebrar la 10a edició del Trofeu de 
Futurs Campions, amb la participació 
de quatre joves arquers del Club de Tir 

jugat, en camp de futbol 7, uns 120 
partits en total. Els resultats de les 
finals, la totalitat de les quals es van 
disputar diumenge a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, van ser els 
següents:
-Prebenjamí: Fundació Marcet, 4 – EC 
Granollers, 0
-Benjamí: Vila-real CF, 1 – Damm, 0
-Aleví: FC Barcelona, 1 – UD Cornellà, 0

En l’edició d’enguany de la competició, 
que ha tornat a organitzar amb èxit 
l’empresa Eventually Sport&Events 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d'Esports de les Franqueses, 

aquest municipi ha estat protagonista 
destacat, ja que ha estat seu de dues 
de les tres categories en la fase prèvia 
del torneig: l’aleví s’ha disputat a les 
instal·lacions municipals de Corró 
d’Avall i la prebenjamí a les de Corró 
d’Amunt.

Primers partits amistosos de la 
temporada de l'Escola de Bàsquet 
del PME

El 13 de desembre de 2013 van tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses els primers partits 

amistosos d’aquesta temporada de 
l’Escola de Bàsquet del Patronat 
Municipal d’Esports. En una hora es 
van disputar molts minipartits que van 
fer gaudir els més menuts de la secció 
de bàsquet. Els equips entrenats per 
Javi Liria i Josep Lozano es van 
enfrontar als de l’Escola del CB 
L'Ametlla. De mica en mica, aquets 
petits van aprenent la normativa del 

bàsquet i el que és més important, 
aprenen tot divertint-se.

Exhibició dels grups d’aeròbic 
escolar del PME

El 14 i 15 de desembre de 2013, el 
Patronat Municipal d’Esports va 
organitzar una exhibició de ball al 
pavelló poliesportiu municipal de Corró 
d'Avall. 

Les 21 nenes dels grups d’aeròbic que 
organitza el PME a les escoles Guerau 
de Liost, Joan Sanpera i Camins van 
mostrar al públic assistent les coreo-
grafies treballades durant aquest 
primer trimestre. Els nervis previs no 
van impedir que les nenes s’ho 
passessin d’allò més bé.

L’aleví femení d’handbol de les 
Franqueses participa a l’Hamboli-
cat d’Igualada

El 15 de desembre de 2013 l’aleví 
femení d’handbol de les Franqueses va 
disputar el torneig Hambolicat amb 
motiu de la Marató de TV3 a Igualada. 

El torneig va durar tot el matí i les 
franquesines van disputar tres partits. 
Els dos primers partits els van jugar 
contra el Tarragona i el Tàrrega A, amb 
reglament aleví expert de la federació. 
Per als qui no coneguin aquesta 
modalitat, es juga a camp sencer i es 
saca de centre després dels gols (una 
introducció a la zona). El tercer partit el 
van jugar amb reglament de minihand-
bol i a camp petit contra el Tàrrega B. 
L’equip franquesí estava format per 
només 6 nenes. Tot i amb això es va 
competir i treballar molt, guanyant el 
primer i el tercer partit i perdent contra 
el Tàrrega A de 2 gols de diferència. 

A més a més dels partits, els partici-
pants del torneig també podien gaudir 
d’una zona lúdica amb inflables, pintura 
de cara i diverses activitats, d’una 
xocolatada gratuïta, i pagant un petit 
import, fins i tot podies fer un passeig 
en globus.

En definitiva, les nenes s’ho van passar 
molt bé i van competir amb moltes 
ganes, tot col·laborant amb la Marató 
de TV3, que aquest any lluitava contra 
les malalties neurodegeneratives.

Presentació dels equips del CF 
Bellavista Milan

El 15 de desembre de 2013 es va fer la 
presentació de tots els equips del Club 
Futbol Bellavista Milan a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
En total van desfilar per la gespa 130 
jugadors i jugadores, esportistes que 
formen part d’un dels dotze equips del 
club de Bellavista. A la presentació hi 
va assistir l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
membres de la renovada junta directiva 
de l’entitat que encapçala Paco Flores.

Consell General del Patronat 
Municipal d’Esports

El 17 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sessió del Consell General 
del Patronat Municipal d’Esports a la 
sala polivalent del Complex Esportiu 
Municipal, acte que va estar presidit pel 
regidor d’Esports, José Ramírez, i que 
va reunir el conjunt de les entitats 
esportives locals i altres entitats, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel Patronat Municipal 
d’Esports durant l’any 2013 i la previsió 
per al 2014.

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millora en les instal·la-
cions esportives, de l’escola esportiva 
municipal, del manteniment de les 
instal·lacions, de les dades de participa-
ció del Patronat i del Complex Esportiu 
Municipal i de la convocatòria de 
subvencions per a activitats esportives 
per a l’any 2014. 

Cal destacar també l’assistència de 
Josep Randos, Rosa M. Isidro i Àngel 
Profitós, regidors de l’Ajuntament i 
membres del Consell d’Administració 
del Patronat Municipal d’Esports. Al 
finalitzar la sessió, el Patronat Munici-
pal d’Esports va oferir un refrigeri a tots 
els assistents per tal d’acomiadar l’any 
esportiu 2013 i felicitar a tothom les 
festes de Nadal.

Esmorzar de Nadal del Grup 
d’Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME

El 19 de desembre de 2013 va tenir lloc 

amb Arc Les Franqueses. La competi-
ció es va fer al camp municipal de tir 
amb arc del Fossat del Castell de 
Montjuïc de Barcelona. 

És un trofeu amb el qual s’inicia la 
temporada i en el qual només partici-
pen les categories dels més joves, és a 
dir, esquirol, benjamí, aleví, infantil, 
cadet i júnior (femení i masculí). Hi va 
haver una assistència rècord de més 
de cinquanta inscrits quatre dels quals 
eren representants del club franquesí, 
que van obtenir bons resultats. Així, 
Izan i Joan van quedar tercers en les 
seves categories (esquirol i benjamí). 
Claudia va quedar primera en aleví 
femení, i Alfred, quart en aleví masculí.

La jornada va ser una festa de l’arc per 
als nens i els familiars. Hi va haver molt 
bon ambient entre tots els nens i 
nenes, reflectint que el tir amb arc és 
més que un esport.

VI Torneig d’handbol Joan 
Sanpera de Festa Major

El 14 de setembre de 2013 va tenir lloc 
el VI Torneig d’handbol Joan Sanpera al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, amb motiu de la Festa 

Major de Corró d’Avall. Des de la 
categoria prebenjamí fins a la infantil, 
els equips van jugar un partit davant el 
BM Granollers de la seva corresponent 
categoria.

Un total de 14 equips van prendre part 
en aquest torneig amb un total de 160 
participants. Els equips van ser 1 
prebenjamí masculí, 2 benjamins 
masculins, 1 aleví femení, 2 alevins 
masculins i 1 infantil masculí. 

Els premis van ser per al 1r i 2n 
classsificat, per al millor jugador del 
partit, el millor jugador local i el màxim 
golejador de l’enfrontament. El regidor 

d’Esports, José Ramírez, va estar 
present a l’entrega de premis.

El Patronat Municipal d’Esports, 
col·laborador d’aquesta activitat que va 
organitzar l’AEH Les Franqueses, va 
obsequiar tots els participants amb un 
esmorzar.

55 corredors participen a la II 
Clàssica Ciclista de les 
Franqueses

El 14 de setembre de 2013 a la tarda es 
va disputar la II Clàssica Ciclista de les 
Franqueses, una cursa organitzada per 
la Unió Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, dins del programa d’actes de 
la Festa Major de Corró d’Avall. La 
distància a recórrer van ser 100 km en 
un circuit de 10 km que discorria per 
carreteres i carrers de Corró d’Avall, 
Llerona i Marata. Un recorregut amb 
pujades curtes i fortes que va fer-se 
molt dur per als 55 ciclistes que van 
prendre la sortida. Els participants 
pertanyien a una d’aquestes tres 
categories: elit, sub23 i master 30.

Cal destacar la presència d’un equip 
francès, el Martigues, que tenia dins les 
seves files el darrer guanyador del tour 
de Bulgària. El guanyador absolut va 
ser el corredor francès Cedric Eusta-
che, amb un temps total de 2 hores i 41 
minuts. Eustache va anar a una 
velocitat mitjana de 42,480 km per 
hora. D’altra banda, el corredor local 
Santi Segú va ser el guanyador a la 
categoria Master 30.

80 jugadors al 3 x 3 de bàsquet de 
la Festa Major de Corró d’Avall

El 14 de setembre de 2013 al matí, 
amb motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall, es va celebrar a la pista 
poliesportiva coberta de la zona 
esportiva municipal un 3 x 3 de bàsquet 
amb els jugadors i jugadores dels 
diferents equips del Patronat Municipal 
d’Esports.

Més de 80 basquetbolistes, de 
categories compreses entre premini i 
cadet, van gaudir de l’esport de la 
cistella competint entre ells separats 
per categories, i en equips de 3 o 4 
jugadors. Després de quatre hores de 

bàsquet, els equips vencedors en les 
diferents categories van ser: en 

categoria premini, Lakers; en mini, 
Toros; en infantil, Guays; i en cadet 
Equip 2.

Tots els participants van rebre esmor-
zar i medalles commemoratives, així 
com obsequis per als equips guanya-
dors.

Trenta participants al 
III Campionat de tie-breaks amb 
motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall

El 14 de setembre de 2013, amb motiu 
de la Festa Major de Corró d'Avall, el 
Patronat Municipal d'Esports va 
organtizar el III Campionat de 
tie-breaks a les pistes de tennis 
municipals de Corró d'Avall. Hi van 
participar una trentena de tennistes, 
entre adults i infants.

Es van fer campionats de tie-breaks a 
15 punts (adults) i pel que fa als més 
joves alguns van fer també tie-breaks a 
15 punts i una lligueta de tots contra 
tots. Cada participant va disputar un 
mínim de 2 partits de tennis. 

El Patronat Municipal d'Esports va 
obsequiar tots els participants amb una 
medalla i esmorzar.

La Festa de la bicicleta urbana 
d’enguany compta amb 200 
participants

El 15 de setembre de 2013 al matí va 
tenir lloc la Festa de la bicicleta urbana 
que tradicionalment organtiza el 
Patronat Municipal d’Esports dins dels 
actes programats de la Festa Major de 
Corró d’Avall. Més de 200 participants 
van poder gaudir d’un circuit urbà 
d’uns 12 km de distància, que va 
passar per Corró d’Avall, Bellavista i 

en el Complex Esportiu Municipal el 
tradicional esmorzar de Nadal de la 
gent gran. Tots els participants (uns 60) 
del Grup d'Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME van poder gaudir de 
l'esmorzar amb la presència de 

l'alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Durant l'acte es va fer un brindis, on es 
va desitjar unes bones festes i un feliç 
2014. Abans d'acabar l'acte tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l'alcalde i del regidor que de 
ben segur serà de bon ús per fer 
activitat física.

Uns 60 alumnes van participar a 
la trobada de Nadal de l’Escola de 
Tennis del PME

El 21 de desembre de 2013 a la tarda, 
l'Escola Municipal de Tennis de les 
Franqueses va realitzar la seva 
tradicional Trobada de Nadal. Hi van 
participar uns 60 alumnes des dels 
nens més petits de l'escola de tennis 
(infants de 5 anys), fins als nois de 
15-16 anys.

La trobada de Nadal va consistir a 
jugar una sèrie de campionats tennís-
tics on els alumnes jugaven un mínim 
de 2 partits. L'objectiu de la Trobada és 
que tots els nens passessin una 
divertida tarda jugant a tennis.

Els resultats dels diferents campionats 
realitzats segons les edats van ser:

-Campionat d'alumnes (anys 
2007-2008): finalista de consolació, 
Miquel Ortega; guanyador de consola-
ció, Marc Argemí; finalista de la fase 
final, Gerard Guiu; guanyador de la fase 
final, Neus Cebrian.
-Campionat d'alumnes (anys 
2005-2006): finalista de consolació, 
Noa Pardillo; guanyador de consolació, 

Gerard Navarro; finalista de la fase 
final, Esteve Ortega; guanyador de la 
fase final, David Müller.
-Campionat d'alumnes (anys 
2002-2003-2004): finalista de consola-
ció, Marc Pérez; guanyador de 
consolació, Daniel Noé; finalista de la 
fase final, Nil Morales; guanyador de la 
fase final, Màxim Chornyy.
-Campionat d'alumnes (anys del 1996 
al 2001): finalista de consolació, Èric 
Cejudo; guanyador de consolació, 
Rafael Barrio; finalista de la fase final, 
David Barrio; guanyador de la fase 
final, Arnau Caralt.

Tots els finalistes i guanyadors van 
rebre com a premi una medalla i tots 
els participants a la trobada de Nadal 
van ser obsequiats amb un suc de 
fruites i una felicitació de Nadal de part 
de l'Escola de Tennis Jordi Plana i del 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès.

Santi Segú i Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista Les 
Franqueses, subcampions de 
Catalunya de Ciclocròs

El 22 de desembre de 2013 es va 
disputar a Manresa el Campionat de 
Catalunya de Ciclocròs, amb la 
participació de corredors de la Unió 
Ciclista Les Franqueses. 

Santi Segú va quedar subcampió de 
Catalunya en la categoria master 30, 
Antoni Serra també va ser subcampió 
de Catalunya en mastrer 60 i Marc 
Ortega va ser 4t en master 40. La 
prova es va disputar en un circuit molt 
tècnic, magnífic per a la pràctica del 
ciclocròs.

El VI Torneig d'Handbol Memorial 
Joan Bufí compta amb la partici-
pació de 26 equips

El 28 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sisena edició del Torneig 
d'Handbol Memorial Joan Bufí al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, organitzat pel club AEH 
Les Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports. 

El format del torneig consistia en què 
cada equip local de les Franqueses, des 
de la categoria escola fins al juvenil 

femení (13 en total), jugués un partit 
davant un equip rival. Els clubs 
convidats van ser la Llagosta, la 
Garriga, Polinyà, Sant Esteve de 
Palautordera, BM Granollers, Montme-
ló i Canovelles.

Un cop finalitzat el partit corresponent 
es van determinar els trofeus al primer 
classificat, segon classificat, millor 
jugador, màxim golejador, regularitat i 
millor jugador local de cada partit i 
categoria. Els més petits, d'infantil fins 
a l'escola, van tenir, a més, una copa 
individual per la seva participació al 
torneig. 

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

Tres corredors de la Unió Ciclista 
Les Franqueses- Bicicletes Segú 
fan podi a la classificació final de 
la Copa Catalana de Ciclocròs

Tres ciclistes franquesins van pujar el 
29 de desembre de 2013 al podi de la 
classificació final de la Copa Catalana 
de Ciclocròs, després dels bons 
resultats obtinguts a la darrera cursa de 
la temporada, que es va disputar a Vic. 
Així doncs, Toni Serra es va proclamar 
campió en la categoria Master 60, i 
Santi Segú i Marc Ortega van quedar 
subcampions a la categoria Master 30 i 
Master 40, respectivament. 

Tots tres són membres de la Unió 
Ciclista Les Franqueses-Bicicletes 
Segú. En la cursa disputada a Vic, els 

resultats d’aquests tres ciclistes 
franquesins van ser els següents: Toni 
Serra va quedar en 2n lloc, i Santi Segú 
i Marc Ortega van quedar en 4a 
posició. Per la seva banda, Pere 
Amadó també va fer una gran cursa i 
va acabar 3r en Master 30.

Llerona. La sortida i l’arribada va ser la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall i tots els participants van rebre 
a l’arribada un obsequi de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu de la Setmana 
de la mobilitat sostenible i segura (una 
matrícula per a la bicicleta i un clauer) i 
ampolles d’aigua que va oferir el PME 
a tots els ciclistes.

Un cententar de participants al III 
Campionat de pàdel de Festa 
Major

El 13, 14 i 15 de setembre de 2013 es 
va disputar el tradicional Campionat de 
pàdel de festa major. Aquest tercera 
edició va començar el divendres a la 
tarda i va durar fins al diumenge al 
migdia, que es van disputar les finals de 
cada categoria: masculina, femenina i 

mixta. Al torneig hi van participar un 
centenar de persones, les quals van 
gaudir del pàdel durant tot el cap de 
setmana. Els campions i subcampions 
de la fase final van rebre per part del 
regidor d’Esports, José Ramírez, una 
copa com a reconeixement de la fita 
aconseguida, i els campions i subcam-
pions de consolació una medalla.

Classificació del Torneig:
-Categoria masculina: fase final: 
guanyadors del torneig, Manel Parra i 
José Martínez; subcampions, Marc 
Navarro i Alfons Ferreira. Consolació: 
guanyadors, Manel Valero i Pedro 
González; subcampions, Francesc 
Guardiola i Joan Pol Minguet  
-Categoria femenina: fase final: 
guanyadores del torneig, Gina Jorba i 
Lídia Ganduxé; subcampiones, M. Pau 
Nualart i Marta Maraña. Consolació: 
guanyadores, Mònica Diez i Anna 
Caparrós; subcampiones, Pilar Torras i 
Judit Bartolí
-Categoria mixta: fase final: guanyadors 
del torneig, M. Pau Nualart i Guillem 
Pujol; subcampions: Gina Jorba i Joan 
Pol Minguet. Consolació: guanyadors, 

Irene Vila i Joan Barceló; subcampions, 
Mònica Fernández i Jordi Galan

Èxit de la Tirada de Festa Major

Com cada any, incorporada dins de la 
Festa Major de Corró d'Avall, el 15 de 
setembre de 2013 el Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses va celebrar una 

tirada social que va consistir, d'una 
banda, en una exhibició dels arquers 
del club i, de l’altra, en una jornada de 
portes obertes a les persones que van 
voler provar aquest esport. 

Hi va haver presència de veïns de les 
Franqueses durant tota la jornada, 
especialment d’infants, alguns dels 
quals van demostrar excel·lents 
condicions per a la pràctica del tir amb 
arc. L'acte va finalitzar amb un aperitiu 
per als arquers i assistents.

Santi Segú guanya el 
Campionat de Contrarellotge de la 
Unió Ciclista 
Les Franqueses

El 22 de setembre de 2013 la Unió 
Ciclista Les Franqueses va organitzar el 
seu Campionat de Contrarellotge, 
aquest any amb la novetat que es van 
fer les dues cronos en un mateix dia: la 
de Corró i la cronoescalada de 
Montmany. Un total de 36 corredors 
van participar-hi. 

El guanyador de la crono de Corró va 
ser Miquel Novellas, amb un temps de 
13 minuts i 14 segons, i el guanyador 
de la crono de Montmany va ser Santi 
Segú, amb un temps de 9 minuts i 34 
segons. La suma dels temps va fer que 
el guanyador final fos Santi Segú. En 
les diferents categories, els guanyadors 
van ser els següents: Femina, Laura 
Cunillera; Elit, Oriol Aguilera; Master 
30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; 
Master 50, Chris Goere.

El Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació professional de 
jugadors

Des del mes d’octubre de 2013 i fins al 
mes de juny de 2014, el camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació per a jugadors de futbol 
impulsat per entrenadors majoritària-
ment provinents del RCD Espanyol. 
Molts d’ells són vallesans, com el 
franquesí Carles Martínez, entrenador 
de l’infantil de l’Espanyol, el roquerol 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del club barceloní, Xavi 
Díaz, responsable de Mitjans Audiovi-
suals i Anàlisi del Joc del Futbol Base 
de l’Espanyol, i Oriol Olivé, de l’RCDE 
Stage. Completen l’equip tècnic Joan 
Argemí, del FC Cardedeu, i Ferran 
Bramona, del RCDE Stage. Hi ha 
apuntats uns 30 jugadors, que entrenen 
els dilluns i dimarts de 17.30 a 19.30 h.

Segons l’empresa que han creat 
aquests tècnics per poder fer aquesta 
activitat, Alwaysoccer Barcelona, “els 
objectius i continguts de les sessions 
d’entrenament estan orientats a la 
millora tècnica i tàctica del jugador, per 
aconseguir que aquest resolgui amb 
èxit les diferents situacions exigides pel 
joc”. Així, els principals atractius 
d’aquesta oferta són els entrenaments 
en grups reduïts, la metodologia 
adequada a cada edat, l’aprofundiment 
de la tècnica individual i col·lectiva, la 
millora dels conceptes tàctics, els 
consells dietètics i mèdics, i l’assesso-
rament al jugador en tot allò que 
envolta el món del futbol. 

El passat 23 de setembre, dins de les 
jornades de portes obertes que va 
oferir l’empresa, els joves assistents 
van rebre la visita de l’entrenador de 
porters i exporter de l’Espanyol Tommy 
N’Kono, responsable del centre de 
tecnificació per a porters que tindrà lloc 
els mateixos dies i hores al camp de 
futbol de Corró d’Amunt.

El lligam d’aquest centre de tecnificació 
amb el club blanc-i-blau és molt estret. 
Un dels incentius que ofereix és que, si 
la direcció d’Alwaysoccer ho creu 
convenient basant-se en la qualitat de 
cada jugador, els alumnes podran fer 

les proves per entrar al RCD Espanyol 
gestionades des del centre.

OCTUBRE 2013

La franquesina Anna Riera queda 
segona a la Marató de Collserola

Anna Riera i Pla, veïna de Corró d’Avall 
de 47 anys, va quedar en segona 

posició de la general femenina a la XIX 
edició de la Marató de Collserola, que 
es va disputar el 6 d’octubre de 2013. 
Es tracta d’una de les clàssiques de les 
curses de muntanya. El Patronat 
Municipal d’Esports felicita per aquesta 
gesta l’atleta del Club Atletisme 
Canovelles i l’anima perquè continuï 
aconseguint èxits.

Jornada d’hípica per a 18 alumnes 
de la Fundació Apadis

El 17 d’octubre de 2013, 18 alumes del 
curs de formació laboral Plusmotiva de 
la Fundació Apadis van poder gaudir 
d’una jornada d’equitació adaptada 
dirigida pels professionals del Centre 
Hípic Mas Batlló, del municipi de Malla.

Els nois i noies van poder comprovar 
que l’equitació adaptada afavoreix la 
millora de l’equilibri i la mobilitat, la 
comunicació, la millora del to muscular, 
la deambulació i la coordinació, el 
control dels reflexos, la relaxació que 
aporta i la millora de l’autoestima. Com 
que l’activitat s’aconsegueix fer molt 
ràpidament, el reforç positiu per a la 
persona és immediat.

Gràcies a la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Diputació de 
Barcelona, aquests nois i noies van 

gaudir d’un dia rodó, que va culminar 
amb un dinar dins de les mateixes 
intal·lacions.

L’equip franquesí format per Santi 
Segú i Marc Ortega guanya les 3 
hores de resistència de BTT de 
Corró d’Amunt

El 20 d’octubre de 2013 es va disputar 
la setena edició de les 3 hores de 
resistència de BTT de Corró d’Amunt, 
enguany darrera prova puntuable de la 
I Challenge Resistència BTT del Vallès. 
Hi va haver més participació que mai 
amb 52 equips i 110 corredors en total. 
El guanyador de la prova va ser l’equip 
format pels franquesins de la UCLF 
Santi Segú i Marc Ortega, mentre que 
en el global de la classificació d’aquesta 
primera Challenge va quedar en primer 
lloc l’equip del celoní Tomàs Misser.

Enguany, l’organització, el Club Ciclista 
Corró d’Amunt, va fer un canvi en la 
sortida i la meta del recorregut. Fins 
ara havia estat a la finca de la Nissan i 
aquesta vegada s’ha fet al centre de 
Corró d’Amunt, concretament a la 

carretera, a la zona esportiva, entre el 
camí del restaurant Tastaolletes i el 
restaurant Les Quatre Llunes. Un canvi 
que ha agradat molt els participants i 
que ha fet més atractiva la cursa per a 
la gent del poble.

El premi al club que va aportar més 
participants a la cursa va ser per al 
T-Bikes de Lliçà d’Amunt. Cal recordar 
que també es va disputar la cursa d’1 
hora de resistència infantil, amb la 
participació de 21 corredors, dos dels 
quals de Corró d’Amunt.

Una de les anècdotes de les 3 hores de 
resistència BTT de Corró d’Amunt 
d’enguany va ser la presència d’un 
equip de TV3, atret per la tecnologia 
dels xips controladors que portaven els 

participants, una novetat en aquest 
tipus de curses.

Els clubs de bàsquet i d’handbol 
de les Franqueses van rebre el 
premi Trofeu 
Campions del Mundo 
Deportivo

El 25 d’octubre de 2013 el diari esportiu 
Mundo Deportivo i El Corte Inglés van 
organitzar una nova edició –la trente-
na– del Trofeu Campions, en què 
s’homenatja els clubs catalans per les 
gestes esportives que van aconseguir 
la passada temporada. Enguany hi van 
anar 215 equips de 26 disciplines que o 
bé van quedar campions de les seves 
lligues o bé van pujar de categoria. El 
nostre municipi també va ser-hi 
present, de la mà del Club Bàsquet Les 
Franqueses i de l’AE Handbol Les 
Franqueses.

En concret, es va premiar el CB per 
haver assolit l’ascens a 2a Catalana de 
l’equip sènior femení i l’AEH per 
l’ascens a 2a Catalana del seu sènior 
masculí. Van ser presents a l’acte en 
representació d’aquests clubs Esteve 
Moliner, president del CB Les Franque-
ses, i Mireia Gassull i Carme Ortega, de 
l’AEH Les Franqueses, que van 
assistir-hi en substitució del seu 
president, Rafael Rosario, que no hi va 
poder anar per motius laborals. A més, 
també van assistir a la gala l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

El lliurament de premis va tenir lloc a 
l’Hotel Juan Carlos I de Barcelona i va 
comptar amb l’assistència de 500 
persones.

Gran matinal de ciclocròs 
diumenge al parc de Milpins

El 27 d’octubre de 2013 al matí es va 
disputar al parc de Milpins de Corró 
d’Avall la primera prova de la Copa 
Catalana de Ciclocròs d’aquesta 
temporada, amb la participació de 127 
ciclistes. L’organització d’aquesta 
activitat va anar a càrrec de la Unió 
Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports.

Es van disputar tres curses, una per a 

les categories d’aleví, infantil i cadet, 
una altra per a les categories júnior, 
fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la 
darrera per a master 30, elit i sub 23. El 
guanyador de la cursa en elit va ser el 
celoní Tomàs Misser. Pel que fa al 

palmarès franquesí, cal destacar el 
segon lloc de Santi Segú a la categoria 
master 30, el segon lloc de Marc 
Ortega a la master 40, i el primer lloc 
d’Antoni Serra a la master 60.

El Patronat Municipal d’Esports 
renova els convenis de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses i amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Club Bàsquet Les Franqueses i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses van renovar durant el mes 
d’octubre de 2013 els convenis de 
col·laboració que van signar l’any 
passat amb el Patronat Municipal 
d'Esports. Aquest és el tercer any que 
es formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
Patronat i el CB Les Franqueses, i entre 
el Patronat i l’AEH 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.  

Al conveni es marca que el Patronat 
Municipal d’Esports serà el responsable 
d’establir la programació i la coordina-
ció d’aquestes activitats, mantenint la 
direcció del programa sota la supervi-
sió de la gerència del Patronat 
Municipal d'Esports. Igualment, el PME 
serà qui sufragarà les despeses 
d’execució dels programes referents 
als següents aspectes: gestió adminis-
trativa, coordinació tècnica, material 
esportiu, instal·lacions esportives, 

llicències, assegurances, arbitratges i 
equips de roba esportiva. Per la seva 
banda, ambdós clubs adquireixen el 
compromís de realitzar el programa 
d’activitats de l'Escola Esportiva 
Municipal i les activitats de promoció a 
les escoles de les Franqueses sota la 
programació, coordinació i supervisió 
del Patronat Municipal d'Esports, així 
com la col·laboració en aquelles 
activitats puntuals que organitzi el 
Patronat Municipal d'Esports.

Finalitza el manteniment 
semestral de la gespa artificial 
dels camps de futbol 
municipals

A finals del mes d’octubre de 2013 van 
finalitzar els treballs de manteniment 
semestral de la gespa artificial dels 
camps de futbol municipal de les 
Franqueses del Vallès per part del 
Patronat Municipal d’Esports.

El manteniment s’ha efectuat als 
camps de futbol 11 i 7 de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, al 
camp de futbol 7 de la Zona Esportiva 
Municipal de Bellavista, al camp de 
futbol de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt i al camp de futbol 
de la Zona Esportiva de Llerona. 

Les tasques de manteniment de la 
gespa van consistir a repassar les 
juntes i l’estat general dels marcatges, 

revisar les males herbes, replantar 
cautxú a les zones més desgastades i 
revisar l’estat general del camp.

Aquestes actuacions de millora 
s’emmarquen dins del pla continuat de 
manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals de les Franque-
ses del Vallès.

El Club Hoquei Les Franqueses 
comença la lliga de veterans

El 28 d’octubre de 2013 el flamant Club 

Hoquei Les Franqueses va disputar el 
partit de la primera jornada de la lliga 
de veterans. 

Va ser un partit molt igualat que el va 
enfrontar a l’Esplugues i que va acabar 
amb derrota franquesina per 1 gol a 4. 
Quan faltaven 5 minuts per a l'acaba-
ment del matx, el resultat era d’empat 

a 1 gol. L’equip visitant va començar a 
pressionar per tota la pista i l’estratègia 
li va donar resultat, ja que va aconse-
guir amb molta fortuna el segon gol. I 
encara va tenir temps per fer pujar al 
marcador l’1 a 4 final.

El grup que s’entrena amb el PME 
per fer la propera edició de la 
Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-
La Garriga es consolida

Durant el mesos d'octubre i novembre 
de 2013 es va anar consolidant el grup 
del programa Entrena la Mitja els 

integrants del qual van fer la inscripció 
al Patronat Municipal d'Esports. Tots 
aquests participants queden els dilluns, 
dimecres i divendres a les 20 h a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall i realitzen l'entrenament que 
dirigeix el Club d’Atletisme A 4 el km.  

Enguany hi ha menys participants, ja 
que molts pobles veïns també realitzen 
aquest programa i perquè molts dels 
participants ja formen part del Club 
d'Atletisme A 4 el km i, per tant, ja 
entrenen de forma regular durant tot 
l'any.

NOVEMBRE 2013

Ppresentació dels equips del CE 
Llerona

L’1 de novembre de 2013, al matí, va 
tenir lloc al camp de futbol de la zona 
esportiva de Llerona la presentació de 
tots els equips que formen part del Club 
Esportiu Llerona la present temporada. 

En total hi van assistir més de 300 
futbolistes, nois i noies, de diferents 
edats, que formen part dels 26 equips 
del club. També hi van ser presents els 
coordinadors, entrenadors i delegats 
de cada equip i els membres de la junta 
directiva del CE Llerona, així com 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez.

El Club A 4 el km participa amb 
setze atletes a la cursa 
Behovia-San Sebastián

Setze atletes del club d’atletisme 
franquesí A 4 el km van participar el 10 
de novembre de 2013 a la cursa 
Behovia-San Sebastián, de 20 km de 
recorregut. 

Les marques que van fer els corredors 
del Club d’Atletisme A 4 el km són les 
següents: Jaume Aragonès, 1 h 11 min 
31 s; Esteban Romero, 1 h 16 min 49 s; 
Joaquim Cardona, 1 h 18 min 40 s; 
Xavier Roca, 1 h 19 min 15 s; Lluís 
González, 1 h 26 min 50 s; Rafa Lora, 1 
h 29 min 20 s; Carmen Martín, 1 h 30 
min 30 s; David Aldonza, 1 h 31 min 14 
s; Jordi Brillas, 1 h 31 min 16 s; Santi 
Carreras, 1 h 32 min 27 s; Daniel 
Priego, 1 h 35 min 22 s; Sergi Alexan-
dri, 1 h 36 min 34 s; Francesca Parra, 1 
h 44 min 51 s; Montse Nzang, 1 h 47 
min 22 s; Núria Buil, 1 h 50 min 4 s; 
Mireia Massot, 1 h 52 min 9 s.

Les instal·lacions esportives reben 
els visitants de 
l'intercanvi Comenius

Alumnes i professors estrangers del 
programa Comenius van visitar 
diversos indrets del municipi al llarg de 
la setmana de l’11 al 17 de novembre 
de 2013. Com que el projecte se 
centrava en l'esport i la salut, l’Escola 

Joan Sanpera i Torras, que va ser  
l'amfitriona d'aquest intercanvi, va 
convidar el grup de visitants a fer una 
visita a les instal·lacions esportives 
municipals, a més a més de la visita 
històrica a l'ajuntament.

En aquesta visita, que va ser concreta-
ment a les instal·lacions esportives de 
Corró d'Avall, el grup va ser rebut pel 
regidor d'Esports, José Ramírez, i el 
director gerent del Patronat Municipal 
d'Esports, Josep Campaña. Un cop feta 
una breu explicació sobre l'equipa-
ment, alumnes i professors van ser 
obsequiats amb el llibre del 30è 

aniversari del Patronat Municipal 
d'Esports. A continuació se'ls va fer 
una visita guiada per les instal·lacions 
en què van poder veure el pavelló 
poliesportiu, el camp de futbol, les 
pistes de tennis, les pistes de pàdel i la 
piscina.

Els visitants, procedents d'Anglaterra, 
Polònia i Islàndia, van marxar el 
diumenge 17. Al llarg dels dies que van 
ser a Catalunya van conèixer el 
municipi de les Franqueses -inclòs 
l'Ajuntament, el seu principal complex 
esportiu i l'entorn general-, la capital de 
comarca, Granollers, i la ciutat de 
Barcelona.

Presentació dels equips 
d’handbol de les Franqueses de la 
temporada 2013-2014

El 16 de novembre de 2013 va tenir lloc 
la presentació de tots els equips 
d’handbol base del Patronat Municipal 
d’Esports juntament amb els equips del 
club AEH Les Franqueses al Pavelló 
Poliesportiu Municipal de les Franque-
ses.

13 equips conformen l’escola d’handbol 
del PME en la temporada 2013-3014: el 
prebenjamí, benjamí masculí A, 
benjamí masculí B, aleví femení A, aleví 
femení B, aleví masculí A, aleví masculí 
B, infantil masculí, infantil femení, cadet 

masculí A, cadet masculí B i cadet 
femení. Per part de l’AEH Les Franque-
ses enguany presenten dos equips, el 
sènior masculí i el juvenil femení.

A partir de les 19 h va tenir lloc la 
desfilada de tots els equips davant 
d'una grada plena. Acte seguit hi van 
haver els parlaments de les autoritats, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el president de l'AEH les 
Franqueses, Rafael Rosario, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez, que van fer 
entrega d'uns rams de flors i plaques a 
tots aquells jugadors que porten 10 
anys practicant handbol al municipi. 

També es va fer un reconeixement als 
periodistes esportius locals Ramon 
Solé, Miqui Güell i Pol Garcia. Per últim, 
es va fer la tradicional foto de grup i 
després les fotografies individuals de 
temporada per a cada equip. 

Abans de la presentació van tenir lloc 
els partits del juvenil femení contra el 
BM Granollers, a les 16 h, i el del cadet 
masculí A contra l’Esplais de Castelló 
d'Empúries, a les 17.30 h. Un cop 
finalitzada la presentació es va jugar el 
partit del sènior masculí davant el 
Vallag, a les 20.15 h.

Francesc Marsol i Ana Belén 
García guanyen la 2a edició de la 
cursa Els 10 km de les Franqueses

El diumenge 17 de novembre de 2013 
a les 10 h va tenir lloc la segona edició 
de la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses, amb sortida i arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El mal temps, tot i que no va 
impedir que la prova se celebrés, va 
fer, això sí, que alguna de les 620 
persones inscrites es quedés casa. 

No va ser el cas de Francesc Marsol i 
Ana Belén García, que van quedar en 
primer lloc en la categoria masculina i 

femenina, respectivament. Marsol va 
fer un temps de 34 min 48 s i Garcia de 
40 min 34 s.

Jaume Aragonès, secretari del Club 
d’Atletisme A 4 el km, entitat que 
organitza la cursa amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, es va mostrar molt satisfet 
amb el nombre de participants, i va 
confirmar que hi haurà una tercera 
edició de la prova l’any vinent.

A banda de la vessant esportiva, 
aquesta cursa té l’objectiu de recaptar 
diners per a la lluita contra el càncer de 
ronyó. Els diners recaptats enguany (un 
mínim de 3 € per inscrit, segons 
Aragonès, més l’aportació de l’empre-
sa patrocinadora Pfizer i la que fa 
l’Ajuntament de les Franqueses) es 
donaran, com l’any passat, a la 
Fundació Privada Institut Recerca de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El Patronat Municipal 
d'Esports signa un conveni amb 
Alwayssoccer

El matí del 22 de novembre de 2013, 
l'empresa Alwayssoccer i el Patronat 
Municipal d'Esports van signar un 
conveni per a l'organització d'activitats 
de formació i promoció esportiva, 
estades i/o jornades de tecnificació al 
municipi de les Franqueses.

Alwayssoccer és una empresa 
especialitzada en l'organització de 
clubs i escoles de futbol, estades, etc. 
El representant de l'empresa va signar 
el conveni amb el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Es planta una alzina per al Bosc 
de La Mitja

El 27 de novembre de 2013 al matí 
diverses autoritats municipals i 
representans de La Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
van plantar una alzina al Bosc de La 
Mitja. Des de 2003 és tradició fer 
créixer el Bosc de La Mitja (a l'avingu-
da de Sant Julià, 64-66, de Granollers), 
per això cada any s'hi planta un arbre. 
Aquest 2013, com que no es tracta 
d'un any olímpic, s'hi ha plantat una 
alzina. A l’acte hi van assistir els 
alcaldes de Granollers i Canovelles, el 

primer tinent de les Franqueses, Esteve 
Ribalta, el regidor d’Esports de les 
Franqueses, José Ramírez, i també el 
regidor d'Esports de la Garriga, Joan 
Esteban, el president de l’AE La Mitja, 
Toni Cornellas, i el president de la 
Federació Catalana d’Atletisme, Joan 
Villuendas, entre altres personalitats. 
Aquest és un dels actes previs a la 
celebració de la cursa.

La primera passejada per a la 
gent gran del cicle “A cent cap als 
cent” té lloc a les Franqueses

El 28 de novembre de 2013 va tenir lloc 
a les Franqueses la primera caminada 
dins el cicle de passejades A cent cap 
als cent que organitza la Diputació de 
Barcelona juntament amb els pobles i 

ciutats adjuntats. Aquest programa va 
destinat a persones de més de 65 anys 
que fan activitat esportiva en el seu 
municipi.

Els pobles convidats van ser Castellde-
fels, Vilanova i la Geltrú i Santa 
Perpètua de Mogoda. En total, uns 170 
participants, que van poder gaudir dels 
camins i espais de les Franqueses. 

La passejada va començar al voltant de 
les 10 h des del Complex Esportiu 
Municipal en sentit Milpins, on es va fer 
una parada per esmorzar i on seguida-
ment es va reprendre la passejada, que 
va arribar fins a Corró d'Amunt. Un cop 
allà es va fer el dinar de germanor i la 
cloenda de l'acte.

Durant la passejada i tota la jornada hi 
va ser present el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Presentació dels equips del CF Les 
Franqueses

Després de l’ajornament del passat 16 
de novembre per mal temps, el 30 de 
novembre de 2013 va tenir lloc a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall la presentació oficial del CF Les 
Franqueses d’aquesta temporada 
2013-2014. L’acte va començar a les 
16 h amb la desfilada dels 21 equips del 
club, uns 170 jugadors en total.

Després de les fotos oficials de cada 
equip, que es van fer amb els cotxes 
d’època que estaven a la gespa i que 
van cedir per a l’ocasió els patrocina-
dors del club, es va jugar el partit de 3a 
Divisió Catalana que enfrontava el 
primer equip del CF Les Franqueses 
contra l’Olímpic de la Garriga, i que va 
acabar en empat a 1 gol.

DESEMBRE 2013

Els equips prebenjamí i 
benjamí masculí d’handbol del 
PME assisteixen a la Trobada 
Handbolicat de la Llagosta

El 6 de desembre de 2013 va tenir lloc 
a la Llagosta la Trobada Handbolicat de 
la Marató de TV3 on cada any 
participen equips d'handbol de les 
Franqueses. Aquest any era el torn 
dels equips prebenjamí de la Laura 
Saperas i del benjamí masculí del Joan 
Lax. La matinal va consistir a jugar 
partits en format triangular davant 
equips com el Granollers, la Llagosta i 
el Polinyà. Un bon matí gaudint de 
l'esport, companyonia i joc net amb els 
companys d'altres municipis.

El Barça, el Vila-real i la Fundació 
Marcet, campions de la Interna-
tional Golden Cup 2013

El FC Barcelona en categoria aleví, el 
Vila-real CF en benjamí i la Fundació 
Marcet en prebenjamí van ser els 
equips campions de la segona edició de 
la International Golden Cup que es va 
disputar entre el 6 i el 8 de desembre a 
les Franqueses i a la Garriga. 

Han jugat el torneig més de 50 equips, 
alguns provinents d’Itàlia, com la 
Roma, o d’altres punts de l’Estat 
espanyol, com l’Atlético de Madrid, el 
Vila-real o el Rayo Vallecano, i de clubs 
tan destacats del futbol català com el 
FC Barcelona, el Cornellà, el Sant 
Andreu o l’Europa; uns 700 jugadors 
d’entre 6 i 12 anys d’edat, que han 
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Bateig del km 7 de la Mitja 
Marató amb el nom d’Alfredo 
Codina

El 8 de gener de 2013 es va fer l'acte 
de bateig d'un quilòmetre més de la 
Mitja Marató Granollers-Les Franque-
ses-La Garriga, el km 7, dedicat en 
aquesta ocasió al garriguenc Alfredo 
Codina. El km 7 de la Mitja es troba just 
al davant de l’entrada de la urbanitza-
ció Els Gorchs, a Llerona.

El mateix Alfredo Codina Casals, de 76 
anys, acompanyat dels seus fills Josep i 
Marc, va col·locar la rajola. L’acte va 

comptar amb la presència de l’alcalde 
de les Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, el de Granollers, Josep 
Mayoral, la de la Garriga, Meritxell 
Budó, l’alcalde de Canovelles i 
president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, José Orive, el president 

de l’Associació Esportiva La Mitja, Toni 
Cornellas, així com diversos regidors 
d’aquests ajuntaments i col·laboradors 
de la Mitja.

Toni Cornellas va explicar l’homenatge 
a Alfredo Codina per la seva dedicació 
durant tots aquests anys a la prova. 
Codina es va mostrar molt agraït i 
satisfet de “col·laborar amb tot el que 
es pugui amb el municipi i amb la 
comarca, crec que és el que s’ha de 
fer”. Codina va ser reconegut com a 
ànima i “speaker” de la prova.

60 jugadors participen a la 
jornada de lliga de bàdminton del 
campionat del CEVO

El diumenge 13 de gener de 2013 va 
tenir lloc al pavelló poliesportiu 
municipal de les Franqueses del Vallès 
la jornada de lliga de bàdminton 
corresponent al campionat del CEVO 
(Consell Esportiu del Vallès Oriental). 

Hi van prendre part jugadors de totes 
les poblacions del Vallès Oriental amb 
uns 60 participants entre les diferents 
categories d’infantil, cadet i juvenil, 
masculí i femení. 

L’actuació dels jugadors locals va ser 
notable dins del rànquing. Marta 
Guirado va guanyar en la seva 
categoria en imposar-se a la final a una 

altra jugadora del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, Laura 
Pares, en categoria juvenil femenina. 

En categoria cadet masculí, Borja 
Vinagre va guanyar la seva eliminatòria 
arribant a la final després de superar en 
la semifinal Mario Maqueda, també 
jugador local.

El Club de Tir amb Arc de les 
Franqueses participa al XLVI 
Campionat de Catalunya

El XLVI Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc i el VI Campionat Para-Ar-
chery celebrat el diumenge 13 de 
gener de 2013 a Castellar del Vallès va 
comptar amb la major participació de la 
història: 192 esportistes. Es van 
proclamar 26 nous campions de 
Catalunya.
 
Els arquers més joves del Club de Tir 
amb Arc de les Franqueses van fer 
gala d’una gran serenitat en la 
competició i van suportar sense queixa 
el fred que feia al pavelló. Destaca la 
medalla de bronze aconseguida per 
Izan Garcia en la modalitat d’arc 
recorbat en categoria esquirol amb 250 
punts i la cinquena posició en la 
mateixa modalitat de Joan Arnal amb 
233 punts. Guerau Camí va aconseguir 
medalla d’or en la modalitat d'arc nu 
categoria esquirol. Els germans Oriol 

Ros i Adrià Ros van quedar sisens. El 
primer en arc recorbat cadet i el segon 
en arc recorbat aleví.
 
El president del Club, Juan Antonio 
Galo, va competir en arc compost 
categoria sènior. Li van faltar molt pocs 
punts per passar a les eliminatòries 
però va estar tota la jornada donant 
suport als companys. Ángel Galiano es 
va enfrontar en les eliminatòries amb el 
qui va ser finalment el campió de 
Catalunya en la modalitat d’arc nu 
sènior.

Lliurament de l’equipament 
esportiu als monitors del Club A 4 
el km que col·laboren amb el 
programa Entrena la Mitja

El 15 de gener de 2013 va tenir lloc a la 
sala de plens de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès el lliurament de 

l’equipament als monitors del Club A 4 
el km que van col·laborar amb el 
programa Entrena La Mitja a les 
Franqueses. Amb aquest acte es va 
reconèixer la seva tasca envers la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

L’acte va comptar amb la presència del 
regidor d’Esports, José Ramírez, el 
president del club d’atletisme franquesí 
A 4 el km, Toni Flores i, en representa-
ció de l’Associació Esportiva La Mijta, 
Toni Cornellas i Joan Villuendas. Es van 
lliurar 25 equipaments per als monitors, 
que en aquesta edició va comptar amb 
més de 130 inscrits. El paquet constava 
d’una samarreta de màniga curta, unes 
malles i un tallavent.

Les jugadores de l’amateur 
femení del CF Bellavista Milán fan 
un calendari per aconseguir 
recursos econòmics

Les components de l’equip amateur 
femení del CF Bellavista Milán van fer 

un calendari del 2013 amb l’objectiu 
d’obtenir ingressos extres amb la seva 
venda que ajudessin a cobrir el 
pressupost de la temporada.

Aquest conjunt milita en la màxima 
categoria territorial catalana la qual 
cosa suposa un augment de despeses 

molt considerable en relació a la 
categoria on jugaven la campanya 
anterior. Es van editar un total de 500 
calendaris que es venien a un preu de 5 
euros cadascun. Com és habitual en 
aquest tipus de calendari, les jugadores 
de l’amateur femení del CF Bellavista 
Milán sortien als diferents mesos de 
l’any.

Gran tarda d’handbol a les 
Franqueses amb el partit entre el 
BM Granollers i l’US Ivry francès

Les Franqueses del Vallès va viure el 
17 de gener de 2013 una fantàstica 
tarda d’handbol al Pavelló Poliesportiu 
Municipal amb el partit internacional 
que va enfontrar el BM Granollers i 
l’US Ivry, equip de la lliga francesa. Els 
dos equips van jugar amb molta 
intensitat oferint grans moments 
d'handbol. A la mitja part del partit es 
va sortejar una samarreta del BM 
Granollers signada per tots els jugadors 
del primer equip, que va anar a parar a 
una seguidora de l'equip francès. 
Durant el descans també es va 
aprofitar per fer un partidet entre 
l’equip aleví masculí de les Franqueses 
i el del BM Granollers. El resultat final 
del partit entre el BM Granollers i l’Ivry 
francès va ser de 31-26 a favor dels 
primers.

Alta participació al XXI Cros 
Escolar i al XVIII Cros Popular 
malgrat les previsions de mal 
temps

El dissabte 19 de gener de 2013 es va 
celebrar el XXI Cros Escolar i el XVIII 

Cros Popular de les Franqueses del 
Vallès amb una participació molt 
elevada: un total de 430 corredors i 
corredores, una vintena menys que a 
l’edició de l’any passat. Són unes xifres 
molt positives si es tenen en compte les 
previsions d’intenses pluges que hi 
havia per a aquest dia.

La prova, organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports amb la col·labora-
ció del Club Fondistes Bellavista, el club 
A 4 el km, el CB Les Franqueses i 
l’AEH Les Franqueses, amb el suport 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
es va disputar al parc de Milpins de 
Corró d’Avall, com l’any passat.

Com és habitual, les primeres curses 
que es van fer, a partir de dos quarts 
de deu del matí, van ser les dels 
corredors de més edat per tal que els 
nois i noies més petits participessin 
quan les temperatures fossin més altes, 
per bé que el temps va ser molt millor 
de l’esperat i només va ploure en 
alguns moments.

El guanyador del Cros Popular en 
categoria masculina va ser Toni 
Antúnez, de l’equip Aire Esport, mentre 
que en categoria femenina es va 
imposar Carmen Martí, del club A 4 el 
km.

A continuació es van disputar les 
proves de cadet masculí (Andrés 
Campoy, CA Canovelles) i femení 
(Núria Carbonell, CA Montornès), 
infantil masculí (Nabil Aldori, EE la 
Garriga) i femení (Carla Pérez, CA 
Montornès). Cap a les 11 del matí va 
tenir lloc la primera entrega de premis 
de les curses disputades.

A la segona part de la matinal es van 
córrer les curses dels més petits, de 

major a menor edat. Els guanyadors a 
les diferents categories van ser: aleví 
masculí, Álex Salgado, EE la Garriga; 

aleví femení, Inas Kajtih, EE la Garriga; 
benjamí masculí, Álex Lozano, CA 
Granollers; benjamí femení, Aymara 
Danieluk, CA Granollers; prebenjamí 
masculí, Pol Granado, CA Canovelles, 
prebenjamí femení, Carla Casellas, 
Escola Guerau de Liost; mini masculí, 
David Mateos, Escola Colors, i mini 
femení, Noa Robles, Escola Guerau de 
Liost.

El lliurament de premis va anar a 
càrrec de l’alcalde de les Franqueses 
del Vallès, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports, José Ramírez, i els represen-
tants del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental Santi Gener i Maria Antònia 
Jorba. Tots els participants van rebre 
una samarreta commemorativa i 
esmorzar al finalitzar cada cursa. 

Finalitza el Taller de Danses 
realitzat a l’Escola Camins dins 
del programa d’activitats esporti-
ves per a les escoles

La penúltima setmana de gener de 
2013 va finalitzar el Taller de Danses 
que va tenir lloc a l’Escola Camins dins 
del Programa Esportiu per a les 
Escoles del Patronat Municipal 
d’Esports. “Peu Polidor”, “La masove-
ra”, “El ball de la civada”... van ser 
algunes de les danses populars 
catalanes que els alumnes de 1r de 
Primària de l’Escola Camins van ballar 
dins de les classes d’iniciació a la 
Dansa que el Patronat Municipal 

d’Esports porta a terme als centres 
escolars del municipi, a través del 
Programa d’Activitats Esportives per a 
les escoles 2012-2013.

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, 
campió de Catalunya

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, i Cristina 

Sanz, del Club Diagonal, es van 
proclamar campions del XVI Campionat 
de Catalunya, celebrat del 9 al 27 de 
gener de 2013 a les instal·lacions de 
Baix Bowling de Sant Vicenç dels 
Horts.

Artur Colomer, amb un total de 3.825 
pals, (212,50 de mitjana) va guanyar 
amb comoditat la final que va tenir lloc 
el 26 de gener, seguit per Álvaro-José 
Cardona, del Club Barcelona (3.735 
pals). Marcial Ovide (3.675 pals), del 
BC Diagonal de Barcelona, amb una 
sèrie final de 1.301 pals, va assolir la 3a 
posició.

Diumenge 27 va ser el torn de la final 
femenina, Cristina Sanz (3.414 pals), 
del Club Diagonal, va guanyar la prova 
en una ajustada final amb la seva 
companya d’equip Roser Romero 
(3.322 pals) i Lia Mojarro (3.291 pals), 
del Club Seven-3 de Sant Esteve 
Sesrovires.

Les millors sèries va ser per a Marcial 
Ovide i Roser Romero amb 1.301 i 
1.211 pals respectivament, i les millors 
partides les van assolir Cristina Sanz, 
amb 244 pals, i Artur Colomer, amb 
268 pals. La competició estava 
organitzada per la Federació Catalana 
de Bitlles i Bowling amb el suport del 
Consell Català de l’Esport.

FEBRER 2013

El campió olímpic Kiprotich 
guanya la Mitja més 
multitudinària

La 27a edició de la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
disputada el diumenge 3 de febrer de 
2013 va ser la més multitudinària de les 
celebrades fins ara, amb 10.000 
corredors, 2.000 més que en la 
passada edició.

El favorit de la prova, l’actual campió 
olímpic Stephen Kiprotich es va 
imposar amb un temps d’1 h 01 min 15 
s, seguit a 3 segons de Carles Castillejo, 
que va fer una excel·lent cursa. 

Amb aquesta marca Castillejo va batre 
el rècord de Catalunya. En tercer lloc 

va quedar el kenyà David Maru, amb un 
temps d’1 h 3 min 53 s.

En categoria femenina la primera atleta 
va ser la kenyana Jebichi Yator, amb 1 
h 14 min 24 s; la segona, Vanessa 
Veiga, amb 1 h 15 min 1 s; i la tercera, 
la navarresa Raquel Gómez, amb 1 h 
15 min 26 s.

També s’ha de destacar, com passa 
des de fa anys, la gran afluència de 
públic als carrers animant els atletes al 
llarg del recorregut. Al seu pas per les 

Franqueses els atletes també van 
comptar amb el suport de l’Escola 
Municipal de Música Claudi Arimany de 
les Franqueses del Vallès. El Combo de 
l’escola va interpretar diverses peces 
musicals mentre els corredors feien la 
cursa.

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez, van seguir la prova al llarg del 
matí i també van ser presents al 
lliurament de premis de premis que es 
va realitzar en finalitzar la cursa.

Mònica Ausàs i Francesc Garcia, 
elegits millors esportistes 
amateurs a la XVII Nit de l’Esport 
de les Franqueses

La XVII Nit de l’Esport de les Franque-
ses del Vallès, que es va celebrar el 
divendres 8 de febrer, va tornar a ser 
un èxit. 

Més de 400 persones van assistir a 
l’acte organitzat pel Patronat Municipal 
d’Esports en el qual es fa un reconeixe-
ment públic i es premia aquells 
esportistes, persones i entitats 
esportives locals que van destacar pels 
seus èxits i dedicació durant la 
temporada 2011-12.

En aquesta edició es va premiar 
Mònica Ausàs, del Club Balonmano 

CLEBA León, i Francesc Garcia, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses, com a 
millors esportistes amateurs.

Cal destacar que la gala va comptar la 
presència de la granollerina Laia Pons, 
medallista olímpica als Jocs de Londres 
amb l’equip espanyol de natació 
sincronitzada. A més de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
també regidors de l’equip de govern 
Rosa Maria Isidro, Rosa Maria Pruna, 
Esteve Ribalta, Josep Randos, Gisela 
Santos i Vanessa Garcia, eren presents 
a l’acte el director general de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya, Gerard 
Figueras, el diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom, 
el coordinador d’Esports de la Diputa-
ció de Barcelona, Daniel Laga, i el 
senador i president de la Taula 
Assessora de l’Esport Català, Josep 
Maldonado.

El programa de la nit es va iniciar amb 
el lliurament dels diplomes als 73 
nominats i nominades, esportistes de 
les categories promoció masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1999 i 
2003), categoria formació masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1994 i 
1998), categoria amateur masculí i 
femení (nascuts al 1993 i anys 
anteriors) i categoria millor entrena-
dor/a. Després del sopar es va donar 
pas al lliurament dels guardons 
corresponents a les gestes esportives 
en reconeixement per haver assolit 
destacades fites durant la temporada 
2011/2012, als mèrits personals i als 
premis especials.

Acte seguit va arribar l’hora de 
conèixer els millors esportistes en les 
diferents categories. El premir al millor 
entrenador/a va ser per a Xavier 
Corbinos, del Patronat Municipal 

d’Esports, secció handbol, campió de la 
lliga infantil femení d’handbol, 2n 
classificat a la fase sector del Campio-

nat d’Espanya i 3r al Campionat de 
Catalunya. En categoria promoció 
femení, el guardó va ser per a Wiam 
Koubiss, del Karate Nokachi, campiona 
de Catalunya en la disciplina de kumite 
individual i per equips i subcampiona 
de Catalunya en la disciplina de kata. 
En categoria promoció masculí el premi 
va ser per a Oriol Miró, de la Unió 
Ciclista Les Franqueses, guanyador de 
la triatló de l’Ametlla i de la duatló 
d’Altafulla i tercer a la duatló de 

Granollers. En categoria formació 
femení va ser premiada Tania Henán-
dez, del Club Natació Granolers, 
campiona d’Espanya i de Catalunya 
d’hivern i estiu de combo i membre de 
la selecció espanyola infantil de natació 
sincronitzada. En categoria formació 
masculí el guardó va ser per a Pol 
Torres, del BM Granollers, campió de 
Catalunya i d’Espanya per equips i 
subcampió d’Espanya amb la selecció 
catalana. 

Els darrers premis van ser per als 
millors esportistes en categoria 
amateur. En amateur femení la 
guanyadora va ser Mònica Ausàs, del 
Club Balonmano León, jugadora a la 
lliga ABF d’handbol femení, la màxima 
categoria estatal, i membre de la 
selecció espanyola júnior. En categoria 
amateur masculí el guanyador va ser 
Francesc Garcia, de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, 3r classificat en categoria 
elit al campionat de ciclocròs de Lleida, 
4t al ciclocròs de Mataró, 5è a la prova 
del Campionat de Catalunya de Vic i 5è 
a la prova del Campionat de Catalunya 
de Ciclocròs disputada a Corró d’Avall. 

Golbol i corfbol durant la Setmana 
Cultural a l’escola Guerau de Liost

L’escola Guerau de Liost va celebrar, 
del 4 al 8 de febrer de 2013, la 10a 
Setmana Cultural, dedicada enguany a 
“La Vida Saludable”. Durant aquests 
dies es van fer un munt d’activitats 
sobre la bona alimentació, les actituds 

positives i optimistes que ens fan ser 
feliços i també l’activitat física. Entre 
d’altres, es van practicar dos esports 
poc coneguts com el golbol i el corfbol, 
i van poder provar l’experiència de 
desplaçar-se en una cadira de rodes. 
Aquests esports tenen com a principal 
característica que són integradors. Així, 
el golbol el practiquen esportistes 
invidents o deficients visuals i al corfbol 
els equips són mixtos, formats per 
quatre homes i quatre dones.

Més de 350 participants a la 
pedalada L’Aventura és l’aventura 
2013 de la UC Les Franqueses

La pedalada L’Aventura és l’aventura, 
que es va disputar el diumenge 17 de 
febrer de 2013, va tornar a ser un èxit, 
amb 370 participants. La prova, 
organitzada per la Unió Ciclista Les 
Franqueses amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports tenia dos circuits, 
amb sortida i arribada al parc de 
Milpins de Corró d’Avall.  El primer 
circuit, de dificultat alta, era un 
recorregut de 40 km mentre que el 
circuit de dificultat mitjana-baixa era de 
20 km. El guanyador de la cursa en 
categoria masculina va ser Marc 
Trater, mentre que Anna Villar es va 
imposar en categoria femenina. L'acte 

de lliurament dels trofeus va comptar 
amb la presència de l'alcalde de les 
Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, i del regidor d'Esports, José 
Ramírez, així com del president de la 
UC Les Franqueses, Toni Serra. Tots 
els participants van ser obsequiats amb 
una samarreta commemorativa i 
l'esmorzar.

El Facebook del Patronat 
Municipal d’Esports supera els 
1.000 seguidors en el seu primer 
any de creació

A punt de complir-se (març 2013) l’any 
de la creació del Facebook del Patronat 

Municipal d’Esports de les Franqueses 
del Vallès aquest projecte de comunica-
ció 2.0 ja compta amb 1.100 seguidors.

La presència del PME al Facebook, que 
es va produir al mes de març del 2012, 
s’orientava cap a la difusió dels 
esdeveniments i activitats esportives 
que es realitzen al municipi. Aquest 
objectiu de comunicació, de generació 
de debats i d’interacció amb la 
ciutadania que és el Facebook s’està 
aconseguint plenament.

La presència del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses a les 
xarxes socials es complementa amb el 
Twitter, que també s’utilitza per donar a 
conèixer notícies esportives, l’agenda 
esportiva del cap de setmana i 
informacions puntuals.

El Twitter del PME és @Pmesportslf i 
l’adreça de Facebok és www.face-
book.com/patronatmunicipaldes-
ports.lesfranqueses.

Bona experiència de l’Escola de 
Bàsquet a la visita al Palau 
Blaugrana per veure un partit de 
l’Euroleague

El 28 de febrer de 2013 una expedició 
de quaranta persones va assistir al 
partit d’Euroleague entre el Futbol Club 
Barcelona i el Kimski de Moscou. Com 

cada any el Patronat Municipal 
d’Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses organitzen la tradicional 
sortida anual al Palau Blaugrana per 
veure un partit en directe. En aquesta 
ocasió els prop de quaranta franque-
sins van poder veure l’escalfament en 
directe dels jugadors. 

Els més petits, emocionats, van poder 
fotografiar-s’hi. Per la seva banda, els 
jugadors es van mostrar molt simpàtics 
i atents. En un partit molt intents es va 

acabar imposant el FC Barcelona per 
71 a 69.

MARÇ 2013

Dues seleccions universitàries 
japoneses d’handbol 
s’enfronten als equips de les 
Franqueses

El dimarts 5 de març de 2013 va tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses del Vallès dos partits 
d'handbol de caire amistós amb dues 
seleccions universitàries japoneses que 
realitzaven una estada a Barcelona. 

En un partit es van enfrontar l'equip 
cadet femení de l'Handbol Les 
Franqueses amb el Chugoku Handball 
University Japan, i al segon l'equip 
sènior masculí i el Shikoku Handball 
University Japan. La bona predisposi-

ció per part dels combinats va perme-
tre veure un gran espectacle. 

Com a mostra de benvinguda es va 
entregar a les seleccions japoneses 
unes banderoles representatives i uns 
pins de la celebració del 30è aniversari 
del Patronat Municipal d’Esports. Els 
capitans Paula Bertos i Santi Tomàs 
també van entregar sengles plaques 
commemoratives als capitans dels 
equips japonesos. Acabats els partits es 
va fer una fotografia de grup amb tots 
els presents. 

El regidor d'Esports, José Ramírez, 
acompanyat del president, Rafael 
Rosario, i altres directius de l’AEH Les 
Franqueses, va lliurar de record per la 
seva estada al municipi franquesí una 
reproducció de la façana de l'Ajunta-
ment als dos conjunts universitaris 
japonesos. Finalment es va servir un 
petit refrigeri per a tots els jugadors i 
jugadores.

Donació dels beneficis de la cursa 
“Els 10 km de les Franqueses” a 
l’Hospital de Sant Pau

El 12 de març de 2013 a la tarda es va 
fer a l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona l'acte de donació dels 
beneficis de la cursa Els 10 km de les 
Franqueses amb la presència del Club 
d'Atletisme A 4 el km de les Franque-
ses del Vallès i la Fundació Privada 
Institut Recerca de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP).

Per part de l'IRHSCSP hi van assistir el 
Dr. Barnada, director del servei 
d'Oncologia de l'Hospital de Sant Pau, i 

el Dr. Kulisevsky, Director General 
IRHSCSP, i per part del club A 4 el km 
la impulsora de la cursa, Meritxell 
Riera, i el vicepresident de l’entitat, 
Javier Ramírez.

El Club A 4 el km va lliurar als repre-
sentants de l’hospital un taló per un 
import de 2.415 €, que correspon als 
beneficis que es van assolir a la 1a 
cursa benèfica Els 10 de les Franqueses 
celebrada el 18 de novembre de 2012. 

Els diners es destinaran al Servei 
d'Oncologia Mèdica per realitzar 
estudis d'investigació per a la curació 
del càncer de ronyó.

Sortida del grup d’Activitat Física 
per a la Gent Gran a Manresa

El divendres 15 de març de 2013 el 
grup d’Activitat Física per a la Gent 
Gran va realitzar una sortida al municipi 
de Manresa. Aquesta activitat 
s'emmarca dins del programa de 
passejades “A cent cap als cent”, de la 
Diputació de Barcelona.

El punt de trobada del grup va ser 
l’habitual en aquestes ocasions, el 
Complex Esportiu Municipal de les 

Franqueses, per agafar l’autocar i 
dirigir-se cap a Manresa. Un cop allà 
van rebre els representants de la resta 

de municipis que també participaven 
en l’activitat: Corbera del Llobregat, El 
Prat del Llobregat i Manresa, 350 
participants en total.

La caminada va iniciar-se a les 9.30 h 
al Complex El Congost i van anar fins a 
la Torre de Santa Caterina, per 
continuar la marxa fins a l’Ermita de la 
Guia i, per últim, el darrer tram fins al 
Parc del Cardener. Va ser un recorre-
gut d'11 km. Per finalitzar l’activitat, es 
va realitzar un dinar de germanor amb 
tots els grups.

Finalitza el torneig de Pàdel 
Blackcrown Les Franqueses

El 4 de març de 2013 va començar el 
Torneig de Pàdel Blackcrown organitzat 
per +9 Pàdel i Blackcrown amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. En aquesta competició hi 
van participar 80 parelles repartides en 
les diferents categories: masculí B i C, 
femení B i C i mixta B i C.

El torneig havia de finalitzar el 10 de 
març però a causa de la pluja va 
acabar el dissabte 16 de març. Aquest 
últim dia es van jugar les finals de cada 
categoria i es va fer l’entrega de 
premis, que va comptar amb la 
presència de l’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, i del regidor 
d’Esports, José Ramírez. Tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l’organització i també van 
entrar en el sorteig de diferents regals.

Set equips de les Franqueses 
participen a la Trobada de Mini-
handbol

El 17 de març de 2013 va tenir lloc la 
trobada de minihandbol a Granollers. 

Els equips de les Franqueses que van 
participar-hi van ser un total de set: 1 
prebenjamí, 2 benjamins masculins i 1 
femení, 2 alevins masculins i 1 femení.

El torneig consistia a jugar una fase 
prèvia i a continuació els equips 
classificats jugaven la fase final. El 
prebenjamí i el benjamí masculí van 
passar a la fase final. Van perdre 
davant els que finalment van acabar 
guanyant el torneig, l'Handbol Bordils i 
el BM la Roca 1.

Amb tot, s’ha de destacar la bona 
representació i participació per part de 
tots els jugadors a la trobada i 
felicitar-los per la gran feina feta.

Dos equips del PME a la Trobada 
d’Escoles de Bàsquet

El 17 de març de 2013 es va realitzar la 
tradicional Trobada d'escoles de 
bàsquet que organitza l'Escola Pia de 
Granollers. Dos equips de l'Escola de 
Bàsquet del Patronat Municipal 
d'Esports van participar d'aquesta 
divertida i entretinguda trobada matinal 
que va combinar bàsquet i diversió.

En aquesta edició la trobada es va 
realitzar al Pavelló Congost de 
Granollers i per a molts jugadors/es va 
ser el seu primer partit amb reglament. 
Per part franquesina, van participar-hi 
els equips entrenats per Josep Lozano i 
l'equip dirigit per Sarai Budia i Carla 
Alacambra, tot i que també van anar-hi 
jugadors del grup de l’Escola que 
entrena Guillem Estrada.

El format de trobada d'aquest any 
combinava partits de bàsquet i 
concursos individuals, amb altres 
activitats esportives. Un cop acabats 
els partits i activitats, tots els partici-
pants van ser obsequiats amb un regal 
commemoratiu.

Exitosa participació als 
Tornejos de Setmana Santa 2013 
dels equips de bàsquet del PME

Les vacances de Setmana Santa no 
van aturar el bàsquet. Així, els equips 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
categories mini masculí i cadet femení 
van participar en el X Torneig de 
Cambrils i el I Torneig Mercat del Ram 

de Vic, respectivament.

El mini masculí, entrenat per la Carla 
Alacambra i la Sarai Budia, va estar 
cinc dies a terres tarragonines en un 
torneig de primer nivell on es van 
combinar activitats basquetbolístiques i 
experiències de convivència que molts 
d’ells no oblidaran. Esportivament, van 
assolir la millor classificació en els 
darrers anys de participació: el cinquè 
lloc. El dissabte 23 de març de 2013 
van començar el torneig contra l’equip 
local de Cambrils perdent per un ajustat 
64-58 en un partit d’allò més trepidant. 
L’endemà es van imposar al BC Sant 
Quirze per 67-54 en un molt bon partit 
dels jugadors entrenats per la Carla. 
Molt encert en el llançament i un forta 
defensa tota la pista van ser les claus 
de la victòria. A la tarda, l’esforç del 
matí els va passar factura i van perdre 
per 65-38 contra el Toulouse francès. 
La derrota contra el Toulouse va 
condemnar l’equip a haver de lluitar pel 
cinquè lloc. En aquesta fase es va 
imposar al Bàsquet Altafulla per 70-17 i 
a la darrera jornada es va imposar per 
un contundent 52-33 a l’Escola El 
Salvador de Saragossa. 

El miler de jugadors que van participar 
en aquest torneig (44 equips de 4 
categories diferents) van passar el 25 
de març a les instal·lacions de Port 
Aventura.

Pel que fa al torneig cadet femení, 
l’equip entrenat pel Toni Olivares i 
l’Albert Pericas va fer un paper molt 
digne al I Torneig Mercat del Ram de 
Vic-Femení Osona. La competició, de 
tres dies, es va iniciar el 25 de març i 
les franquesines també van debutar 
amb victòria ajustada i treballada 
contra el CB Torelló (46-50). En el 
següent partit, contra les amfitriones, el 
Femení Osona, van caure en un mal 

partit per 32-49. I en el darrer partit 
d’aquesta primera fase, l’equip 
franquesí va caure derrotat contra 
l’equip italià del Fanfulla. La superioritat 
física de les italianes les va portar a 

perdre per un contundent 34-60. 
Aquesta derrota les portava a lluitar 
per la cinquena posició i en aquesta 
lluita, primer es van imposar de forma 
còmoda al Femení Osona B per 57-35 i 
en el darrer partit de la competició van 
caure derrotades per l’Askatuak de 
Sant Sebastià per un clar 37-60.

Aida González i Judith Berruezo, 
medalla de bronze al 
Campionat europeu de Twirling 

Les franquesines Aida González i Judith 
Berruezo, components del Club Twirling 

La Torreta van obtenir medalla de 
bronze al campionat d'Europa celebrat 
a Amsterdam els dies 28, 29 i 30 de 
març de 2013. A la competició hi van 
prendre part clubs procedents de 
Bèlgica, Noruega, Croàcia, Itàlia i 
França, a més d’Holanda, el país 
amfitrió.

L'infantil masculí d'handbol de les 
Franqueses guanya el Torneig de 
Calella

Després de fer un campionat molt 
complet, l’infantil masculí d’handbol del 
PME Les Franqueses va guanyar el 
prestigiós Torneig de Calella de 2013, 
que va tenir lloc durant el període de 
Setmana Santa. L’equip franquesí va 
superar a la semifinal un equip alemany 
a priori més fort físicament i amb més 
llançament. La final, contra l'Epic 
Casino de Matadepera, va acabar en 
empat. Per determinar el guanyador es 
va realitzar una pròrroga on qualsevol 
petit error donaria la victòria a un o 
altre equip. El punt d’inflexió el va 
posar l'equip franquesí, que es va 
acabar emportant una final molt 
treballada i demostrant els mèrits que 
els van portar a aconseguir del títol de 
campions.
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El conseller Felip Puig repeteix a 
les trobades de petanca de les 
Franqueses

La XVI Trobada de Petanca, organitza-
da pel Club Petanca Corró d’Amunt i el 
Patronat Municipal d’Esports, es va 
celebrar el dissabte 6 d’abril de 2013 a 
la zona esportiva de Corró d’Amunt. 
Diverses entitats del municipi, el CP 
Bellavista, el CP Corró d’Amunt, el CP 
Llerona i el CP Casal d’Avis de Corró 
d’Avall i el de Bellavista, s’havien citat 
per gaudir d’una matinal amistosa. 

El conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, va participar a la Trobada. 
L’afició del conseller per la petanca és 
coneguda i en diverses ocasions ha 
practicat aquest esport amb les entitats 
del municipi. El conseller Felip Puig i 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, van competir entre ells i 
l’alcalde va resultar-ne el guanyador 
–era la primera vegada que superava 
el conseller. En un ambient distès el 
conseller va assegurar que si hagués 
sabut que l’alcalde estaria tan content 
de guanyar-lo li hauria donat peixet en 
trobades passades. Felip Puig va agrair 
la rebuda del poble de Corró d’Amunt i 
va destacar el gran ambient per part de 
tots els jugadors al llarg de la jornada.

Les partides van començar a les nou 
del matí i es van allargar fins a la una. 
A mig matí, pels volts de les deu, es va 
fer una parada per gaudir d’un 
esmorzar de forquilla i ganivet. Un cop 
acabat l’àpat es va entregar un record 
als representants de les entitats de 
petanca de les Franqueses i tots els 
assistents van rebre un metre per, tal i 
com va dir l’alcalde, “establir una única 
mesura quan juguem”. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
regalar al conseller un exemplar del 
llibre que commemora el 30è aniversa-
ri del Patronat, “30 anys al teu costat”, i 
un clauer. Tant el regidor José Ramírez 
com el director-gerent del Patronat 
Municipal d’Esports, Josep Campaña, 
també van jugar a petanca. La regidora 
de Sanitat i Gent Gran i Agricultura, 
Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria 
Pruna, també va fer acte de presència 

a la trobada.

270 ciclistes participen al XVIII 
Trofeu BTT Corró d’Amunt

El Club Ciclista Corró d’Amunt va 
organitzar el XVIII Trofeu BTT Corró 
d’Amunt el diumenge 7 d’abril de 2013. 
La cursa era vàlida per a l’Open 
Barcelona i la Kid’s Cup, i va reunir més 
de 270 ciclistes. El recorregut tenia una 

distància de 7 km exigents i alhora 
divertits per als participants. L’itinerari 
de la Kid’s Cup tenia una distància de 
350 m. El president del CC Corró 
d’Amunt, Josep Mauri, va dir que el 
circuit és dels més valorats pels 
ciclistes gràcies a la combinació de 
zones molt tècniques. 

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, van valorar el 
paisatge de Corró d’Amunt com a ideal 
per a la pràctica de la BTT. Els boscos 
frondosos amb pistes forestals ràpides 
són de les preferides pels amants 
d’aquest esport. 

La Trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix un centenar de nens i 
nenes

Un centenar de nens i nenes va 
prendre part a la tradicional Trobada 
d'escoles de bàsquet de les Franqueses 
2013 que es va celebrar el cap de 
setmana del 13 i el 14 d’abril al pavelló 
poliesportiu municipal.

Un total de 110 participants d'onze 
equips van prendre part a la jornada 
que va organitzar el Patronat Municipal 
d'Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses.

L'activitat, d'allò més divertida i 
didàctica, suposava el primer “partit” 
de la seves carreres basquetbolístiques 
per a molts. Es van jugar partits, tot 
separant tres categories (2005, 2006 i 
2007). Els clubs participants van ser: el 

PME Les Franqueses, el CB Lliçà 
d'Amunt, el CB Vila de Montornès, el 
CB Santa Perpètua i l'Escola Pia de 
Granollers. Els partits es van disputar 
amb les normes del reglament del 
minibàsquet, on no hi ha puntuació, per 
fomentar el principi bàsic d'aquest 
reglament, jugar. Entre partit i partit, 
l'organització de la trobada, els 
entrenadors de bàsquet del PME Les 
Franqueses, van preparar activitats 
paral·leles en què, de forma individual, 
els jugadors i jugadores van poder 
millorar conceptes de bot i tir de 
manera divertida. Un cop acabats els 
partits es va fer l'entrega de medalles 
per a tots els participants i es va 
realitzar un esmorzar de germanor.

9 franquesins participen al XXXV 
Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate

El XXXV Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate es va disputar 
el cap de setmana del 20 i 21 d’abril de 
2013 a Leganés (Madrid) amb uns 500 
participants. Els karatekes tenien fins a 
13 anys i eren de les categories kata, 
kumite y prekumite. Nou components 
del gimnàs Nokachi de les Franqueses 
formaven part de la selecció catalana: 
Xavi Sevillano, Ainoa Astorga, Jordi 

Valdivia, Aaron Raya, Juan Sánchez, 
Izan Sevillano, Rafa Migueles, Roger 
Burriel i Wiam Koubiss. Al campionat 
van destacar les medalles de bronze de 
Roger Burriel i Juan Sánchez en kumite 
masculí i la proclamació com a campió 
d’Espanya de Jordi Valvidia en 
categoria de prekumite masculí. 

Més de 1.100 participants a l’XI 
Caminada Popular de les 
Franqueses

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès, que va tenir lloc el 21 
d’abril de 2013 al matí, va superar els 

1.100 participants, un nou rècord 
d’inscripcions. El Patronat Municipal 
d’Esports, organitzador de l’esdeveni-
ment, havia previst per a aquesta 
onzena edició poder arribar fins a un 
màxim de 1.200, xifra que se situa ja al 
límit de la capacitat logística per fer que 
una caminada d’aquests tipus sigui 
satisfactòria per a tothom.

Com és tradicional, la sortida i arribada 
es va fer des de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

A partir de les 8 del matí els partici-
pants van fer un recorregut per 
diversos punts del municipi, que els va 
portar a esmorzar a la zona esportiva 
municipal de Corró d’Amunt. Una 
vegada van finalitzar la caminada, tots 
els participants van rebre un obsequi 
commemoratiu, que en aquesta ocasió 
era una capelina amb el logotip del 30è 
aniversari del Patronat Municipal 
d’Esports, un entrepà de botifarra i 
també van participar al sorteig de 
diversos obsequis. 

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès va tornar a comptar amb 
la col·laboració del Club Bàsquet Les 
Franqueses i l’AE Handbol Les 
Franqueses.

Els alumnes de l'Escola de Tennis 
de les Franqueses gaudeixen del 
Trofeu Comte de Godó

El 23 d'abril de 2013 l’Escola de Tennis 

Jordi Plana va fer la tradicional sortida 
al Trofeu Comte de Godó. És el tercer 
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del 
Club de Tennis Cardedeu i els alumnes 
de l'Escola de Tennis de les Franqueses 
del Patronat Municipal d’Esports. Uns 
40 alumnes van gaudir de l’ambient del 
Godó veient diferents partits de 
jugadors com Tommy Robredo, 

Nicolay Davydenko, Tomas Berdych, 
entre d’altres, i també van poder 
demanar autògrafs i fer-se fotos amb 
Rafa Nadal.

MAIG 2013

Tercera posició del cadet femení 
d'handbol al sector de Campionat 
d'Espanya a Castro Urdiales

El 10, 11 i 12 de maig de 2013 es va 
disputar la fase sector del Campionat 
d'Espanya d’handbol a Castro Urdiales 
on el cadet femeni d'handbol de les 
Franqueses va participar. 

Al primer partit davant les locals de 
Castro Urdiales van aconseguir una 
gran victòria en guanyar per un ajustat 
22 a 23 gols. L’endemà, dissabte, van 
jugar davant el BM Zuazo, primeres del 
País Basc. L’enfrontament també va 
ser molt igualat fins al tram final, on les 
jugadores basques van marxar en el 
marcador per 8 gols de diferència. 

El diumenge encara hi havia opcions de 
classificació per al Campionat d’Espan-
ya si es guanyava el Villaverde de 

Madrid i acompanyaven els resultats 
dels altres equips. El partit de Villaver-
de va ser molt intens i, tot i començar 
amb un parcial negatiu, les jugadores 
franquesines van tornar al partit 
escurçant la diferència. A partir de la 
segona meitat el Villaverde va marxar 
en el marcador amb un joc molt 
elèctric. 

La participació en aquest sector s’ha de 
considerar positiva, amb bons resultats 
malgrat que només es va aconseguir 
una victòria. Les dues derrotes van ser 
davant de dos equips molt competitius. 
Cal felicitar les jugadores i el cos tècnic 
per la fita aconseguida, uns grans 
resultats que mostren l'esforç i 
constància d'aquest grup.

Es lliuren els premis del concurs 
de fotografia de l’XI Caminada 
Popular

El 14 de maig de 2013 va tenir lloc 
l’acte de lliurament dels premis del 
concurs de fotografia de l’XI Caminada 
Popular de les Franqueses que es va 
celebrar el mes d’abril organitzada pel 
Patronat Municipal d’Esports. 

L’acte de lliurament es va fer a la 
primera planta del Complex Esportiu 
Municipal de les Franqueses, on hi 
havia instal·lada una exposició amb una 
mostra de les fotografies presentades 
enguany al concurs i va anar a càrrec 
de l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

Els guanyadors del concurs de 
fotografia van ser els següents. Primer 
premi, José Antonio Pérez, de Montor-
nès, que va presentar la fotografia “Un 
día espléndido”. El 2n premi va 
correspondre a Ismael Cañas, de les 
Franqueses del Vallès, amb la fotogra-
fia “Reflexant la caminada”. El 3r premi 
va ser per a Imma Puerto Sánchez, de 
Ripollet, per la instantània “Camí de 
roselles”.

L’infantil femení d’handbol, segon 
a la Fase Sector disputada a Elx

L’equip infantil femení d’handbol de les 
Franqueses, que va disputar el 18 i 19 
de maig de 2013 a Elx la Fase Sector 
per accedir al Campionat d’Espanya es 
va quedar a les portes, amb una 
meritòria segona posició. 

A la competició van jugar-hi l’Elx, el 
BM Roquetas i el BM Cartagena, a més 
del conjunt franquesí. Les jugadores 
franquesines van aconseguir dues 
victòries, davant l’Elx, 20-22, i contra el 
BM Cartagena, 16-33. El partit que 
decidia, doncs, el campió de la Fase 
Sector, va ser el que enfrontava les 

franquesines contra el BM Roquetas. El 
rival es va mostrar molt superior i es va 
endur la victòria per 29-16, aconseguint 

així la classificació per al Campionat 
d’Espanya. L’experiència va ser molt 
positiva per a les jugadores, segur que 
no l’oblidaran. Cal felicitar-les i seguir 
endavant, ja que encara tenen molt 
camí per recórrer.

Quim Magán guanya la cursa El 
Trencacoll

La 1a Cursa de Muntanya El Trencacoll 
es va disputar el diumenge 19 de maig 
de 2013 amb 400 corredors, el nombre 
màxim de participants que s’havia fixat 
el Club Ciclista Corró d’Amunt. 

Per primera vegada, el Club Ciclista va 
deixar la bicicleta per un dia i es va 
calçar les vambes per córrer. Per a la 
prova va recuperar el Trencacoll, un 
antic camí que havia quedat en desús i 
inutilitzable. La cursa oferia dos 
recorreguts: un de llarg de 21 km i un 
altre de curt de 10 km. Tant un 
recorregut com l’altre presentaven uns 

terrenys variats, ràpids i tècnics, i de 
diversos nivells que divertien i feien 
suar de valent els participants. 

El campió absolut de la cursa va ser 
Quim Magán (El Món) amb un temps 
d’1 h 28 min 44 s. 

La satisfacció dels corredors va animar 
els organitzadors a muntar una segona 
cursa l’any vinent. Els participants, a 

més de l’excel·lent organització, van 
destacar els paratges naturals del poble 
de Corró d’Amunt que afegien un plus 
d’atracció a la cursa. 

JUNY 2013

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras 
practiquen vela

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras van 
gaudir d'una jornada de vela el 
dimecres 5 de juny de 2013. Dins del 
Programa Escolar de Promoció 
Esportiva (PEPE), entre el Patronat 
Municipal d'Esports i les escoles es va 
organitzar la sortida de bateig de vela 
al Port Olímpic juntament amb el 
Centre Municipal de Vela de Barcelona.
 
El bon temps i vent de la jornada van 
afavorir la pràctica esportiva. Els nens i 
nenes van participar-hi amb molta 
il·lusió i van poder gaudir d’un esport 
diferent. 

600 esportistes a la XXIX Diada 
de l’Esport

La XXIX Diada de l’Esport, organitzada 
pel Patronat Municipal d’Esports, va 
tenir lloc el dissabte 8 de juny de 2013. 
La jornada va aplegar més de 600 
esportistes amb els seus acompan-
yants animant des de les grades.

A partir de les 9 h es van jugar al 
pavelló i a la pista poliesportiva els 
partits de la secció de bàsquet i 
handbol del Patronat Municipal 
d’Esports. També va haver-hi la 
trobada del grup de bàdminton, 
patinatge, aeròbic, gent gran, psicomo-
tricitat i prebenjamí.  

Tots els participants de la XXIX Diada 
de l’Esport van tenir un petit obsequi: 
un pilota de platja. A més de rebre un 
esmorzar o berenar segons la franja 
horària en què juguessin o competissin. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
donar les gràcies a tots els jugadors, 
esportistes, entrenadors, col·labora-
dors, delegats, amics i familiars per 
acompanyar dia a dia tots els petits 

esportistes del Patronat i fer que 
l’esport a les Franqueses no pari de 
créixer.

D’altra banda, el diumenge 9 de juny 
va haver-hi jornada de portes obertes a 

la zona d’aigües del Complex Esportiu 
Municipal. Una cinquantena de 
participants van poder gaudir d’una 
estona a la piscina de les Franqueses, 
ja que hi havia lliure accés.

Més de 400 competidors prenen 
part al IV Trofeu d’equips Karate 
Nokachi de les Franqueses

El 8 de juny de 2013 es va celebrar el 
IV trofeu equips Karate Nokachi on es 
van inscriure 12 clubs d’arreu de 
Catalunya. El trofeu va comptar amb la 
participació de més de 400 competi-
dors. 

Les categories van ser des dels més 
petits de 5 anys fins als sèniors, tots 
ells en modalitat de kumite (combat) i 
per equips. Agustín Núñez i Montse 
Marín, responsables d’aquest esdeve-

niment, es van mostrar molt orgullosos 
i agraïts per la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports, Sidorme, 
Sports Granollers, Esclat i Fck, així com 
amb pares i amics que van fer possible 
la IV festa del karate Nokachi.

Alfonso Guillen i Ana Belén 
García, primers classificats de la 
27a Cursa de Bellavista

Alfonso Guillen i Ana Belén García van 
ser el guanyadors de la 27a edició de la 

Cursa de Bellavista celebrada el 9 de 
juny de 2013. La prova, organitzada pel 
Grup Fondistes de Bellavista, amb el 
suport del Patronat Municipal 
d’Esports, va reunir enguany més de 
700 corredors. La forta pluja del 
dissabte, que va obligar a tornar a 
marcar el circuit, i el fet que la Cursa de 
Pineda, que tradicionalment es feia el 
primer diumenge de mes i enguany ha 
estat el segon, va minvar la presència 
de participants a Bellavista en relació a 
l’any passat.

Es dóna la circumstància que en la 
present edició de la prova el guanyador 
masculí, Alfonso Guillen, i el tercer 
classificat Jordi Martos, són de 
Bellavista. El segon lloc va ser per a 
Gerard Molist. La guanyadora en 
categoria femenina, Ana Belén García, 
resideix a Granollers, però també havia 
estat veïna de Bellavista. El segon lloc 
en categoria femenina va ser per a la 
franquesina de Bellavista i component 
del club A 4 El km, Camen Martín, i el 
tercer per a Mari Martínez.

A banda de la bona organització i un 
traçat exigent i atractiu, cal destacar 
una vegada més la gran quantitat 
d’obsequis que l’organització va lliurar 
als participants. Hi havia una samarreta 
tècnica i pantaló, una bossa de 
productes d’alimentació, així com 
esmorzar i fins i tot aperitiu per a qui li 
venia de gust. També es van sortejar 
120 lots de diversos productes entre els 
participants. 

El lliurament de premis de la 27a Cursa 
de Bellavista va anar a càrrec de 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esport, José 
Ramírez, i el president del Club 
Fondistes de Bellavista, Ramón 
Berruezo.

Maverick i Isaac Viñales visiten el 
Centre Tècnic del Vallès

El pilot de Moto3, Maverick Viñales, i el 
seu cosí i també pilot de la mateixa 
categoria, Isaac Viñales, van visitar el 
Centre Tècnic del Vallès el 12 de juny 
de 2013.

 L’alcalde Francesc Colomé i el director 
del Centre, Joan Montcanut, van rebre 
els pilots, que van visitar les instal·la-

cions i, a continuació, van oferir una 
xerrada als alumnes, que els van poder 

fer preguntes i demanar autògrafs. 

115 alumnes gaudeixen de la 
Jornada de Primària 
organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports

El divendres 14 de juny de 2013 a partir 
de les 9 del matí es va realitzar a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall la Jornada de Primària, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports, que va reunir 115 alumnes. 

Tots els participants eren nens i nenes 
de sisè de les escoles de les Franque-
ses del Vallès, concretament del 
Guerau de Liost, Bellavista Joan Camps 
i Joan Sanpera i Torras. Les escoles 
Colors i Camins no hi van assistir 
perquè encara no tenen alumnes de 
sisè.

Un total de 115 escolars van participar 
en la jornada, que estava dividida en 

diferents esports, futbol, handbol, 
bàsquet i bàdminton, que es realitzaven 
entre el camp de futbol, el pavelló i la 
pista poliesportiva.

Els alumnes estaven dividits en 
diferents equips que portaven una 
samarreta (obsequi del Patronat 
Municipal d’Esports) especial per a 
l’ocasió i d’un color diferent per 
diferenciar-se entre equips.

A mig matí el Patronat Municipal 
d’Esports va obsequiar tots els 

participants amb un bon esmorzar per 
agafar forces de cara a la segona part 
de la jornada.

Abans de finalitzar l’activitat i com a 
cloenda es va fer la tradicional foto de 
grup amb la presència de l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramirez, que 
van tenir l’ocasió de saludar i conversar 
amb els nens i nenes de com havia 
anat la jornada.

Gran acollida de la I Edició del 
Torneig de Futbol Base del CF 
Bellavista Milán

El cap de setmana del 15 i 16 de juny 
de 2013 es va celebrar a la zona 
esportiva municipal de Bellavista la I 
edició del Torneig de Futbol Base del 
CF Bellavista Milán amb una molt bona 
climatologia i molta afluència de públic 
als dos camps. 

El torneig va complir els objectius 
marcats, que eren principalment que 

els participants s'ho passessin bé i 
donar una bona imatge del CF 
Bellavista Milán a nivell organitzatiu, 
esportiu i social.

Resultats de les finals: 
-Categoria escola: 
EF Vallès 4 - CF Parets 2
-Categoria prebenjamí: 
CF Parets 6 - UE Sant Fost 2
-Categoria benjamí: 
FC Argentona 3 - UEC Mataró 6
-Categoria aleví: CF Bellavista Milán  - 
CE Lliçà d'Amunt 2

Exitosa cloenda de temporada del 
Club de Bàsquet Les Franqueses

El diumenge 16 de juny de 2013 el Club 
de Bàsquet Les Franqueses va reunir 
uns cent vuitanta participants en el 
tradicional dinar-cloenda de final de 
temporada. En una jornada d'allò més 

divertida, els petits i els pares van 
realitzar partits i competicions al 
pavelló i un cop acabades les diferents 
activitats els assistents van poder 
gaudir del primer bany de l'any a la 
piscina municipal. Aquest any, com a 
l'anterior edició, una botifarrada amb 
mongetes van servir per acomiadar 

una temporada llarga que ha tingut 
com a premi més especial l'ascens del 
primer equip femení a la Segona 
Divisió Catalana.

Després de la botifarrada la junta 
directiva del club va aprofitar per fer un 
sorteig d'articles de l’entitat. A l'acte hi 
van ser presents el regidor d'Esports, 
José Ramírez, i la regidora de Cultura, 
Rosa M. Isidro.

Sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran a Perata- 
llada, l’Estartit i les Illes Medes

El dijous 20 de juny de 2013 va tenir 
lloc la sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran que organitza 
el Patronat Municipal d’Esports. En 
aquesta ocasió van visitar Peratallada, 
l’Estartit i les Illes Medes.

La jornada va iniciar-se ben d’hora, poc 
abans de les 8 del matí, amb el grup de 
56 persones convocades a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Cal destacar la presència de la regidora 
de Cultura, Rosa Maria Isidro, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

Al voltant de les 10.30 h es va arribar a 
Peratallada, un petit poble que pertany 
al municipi de Forallac, al Baix 
Empordà, i que ha estat declarat 
conjunt històric en formar part d’un 
dels nuclis històrics de l’arquitectura 
medieval més importants de Catalunya. 
Es va fer una visita guiada durant la 
qual es va ensenyar als assistents els 
edificis més representatius: l’església, 

l’antiga casa consistorial i les antigues 
muralles de la ciutat.

Finalitzada la visita a les 13.30 h, el 
grup es va desplaçar a l’Estartit, i més 
concretament al Restaurant la Sal, on 
es va poder degustar un menú molt 
complet amb un arròs de la zona.

Per finalitzar la sortida es va realitzar 
un creuer amb un sorprenent trimarà, 
amb visió submarina -únic a Catalun-
ya-, que es distingeix pel confort del 
seu equipament i l’estabilitat en la 
navegació, sent un exemple de 
seguretat gràcies a tres quilles 
compartimentades, així com per la 
seva cabina submergida, dotada de 
grans finestrals per oferir una visió 
excepcional de la riquesa del fons marí 
de les Illes Medes.

L’AE Pompeu Fabra clou la 
temporada

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d'Amunt la tradicional cloenda de 
l’AE Pompeu Fabra. Com cada any es 
va realitzar el torneig de Mixball, que 
consisteix en una lligueta a punts 
combinant partits de bàsquet i de futbol 
7. Cada partit guanyat sumava 3 punts.

S’hi van inscriure 6 equips, encara que 
finalment només van prendre-hi part 5. 
L' equip guanyador va ser l’AE 
Pompeu Fabra, empatat amb Cullell's 
Team. 

El dia del torneig hi van assistir entre 
participants i acompanyants unes 70 
persones. L’entitat espera tornar a 
repetir aquesta activitat l´any vinent.

Molt seguiment de la 1a edició del 
Memorial Juan Blázquez organit-
zat pel CF Bellavista Milán

El cap de setmana del 22 i 23 de juny 
de 2013 es va celebrar la primera 
edició del Memorial Juan Blázquez, 
organitzada pel Club Futbol Bellavista 
Milán. Aquest torneig va retre home-
natge a la trajectòria de Juan Blázquez, 
reconegut entrenador i home de futbol 
que va morir el passat mes de març a 
l’edat de 64 anys. Entre altres equips 
havia dirigit tres dels participants al 
torneig, la UE Canovelles, l’EC 

Granollers i el CF Bellavista Milán. 
L’altra conjunt participant va ser el CF 
Les Franqueses.

El desenvolupament del torneig va tenir 
molt de seguiment, sobretot el 
dissabte, amb gran afluència de públic i 
mitjans de comunicació. Va ser un 
emotiu reconeixement a una persona 
molt coneguda a nivell futbolístic 
comarcal i també en altres àmbits 
socials i empresarials.

Els resultats dels partits van ser els 
següents:
-Semifinals: CF Les Franqueses 3 - EC 
Granollers 6; CF Bellavista Milán 3 - UE 
Canovelles 1
-Final: CF Bellavista Milán 2 - EC 
Granollers 2 (l’EC Granollers va ser el 
guanyador en vèncer a la tanda de 
penals per 2 gols a 3).

Alta participació d’esportistes i 
familiars a la cloenda de la 
temporada de tennis i pàdel

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la zona esportiva municipal de 
Corró d’Avall la cloenda de la tempora-
da de tennis i pàdel. L’activitat va 
reunir molts participants, que van 
poder gaudir d’una gran matinal 
practicant el seu esport.

En tennis, de les 8.30 a les 10 h van 
prendre-hi part 20 adults. De les 10 a 
les 11 h van fer-ho 22 nens i nenes 
nascuts els anys 2004, 2005 o 2006. De 
les 11 a les 12 h hi van prendre part 20 
nens i nenes dels anys 2001, 2002 o 
2003, i de les 12 a les 13 h, 10 nens i 
nenes del 1996 fins al 2000.

En total, doncs, per la cloenda del 
tennis van passar 72 alumnes i els seus 

corresponents pares i mares o 
familiars, més de 150 persones en 
total, que van poder gaudir de campio-

nats per parelles de pares/mares i fills. 
La matinal també va comptar amb la 
presència del regidor d'Esports, José 
Ramírez.

Pel que fa al pàdel hi van participar uns 
70 alumnes, els quals es van dividir en 
dos quadres per fer un minitorneig 
entre ells (campionat masculí i femení).

A partir de les 13 h tothom que va 
assistir a la jornada va poder gaudir 
d’un refrigeri a la pista poliesportiva 
coberta, on posteriorment va haver-hi 
una entrega d’obsequis i un sorteig de 
diferent material.

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses guanya la Granollers 
Cup de la seva categoria

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses es va classificar com a 
primer de grup a la fase regular de la 
Granollers Cup, després de guanyar 
tots els seus partits. El diumenge 30 de 
juny de 2013, però, era el torn de la 
veritat ja que es jugaven les fases finals 
de la competició.

Així doncs, a vuitens de final van 
guanyar amb comoditat el Helset if, per 
21 gols a 10. A quarts de final van 
guanyar el Charlottelund-1 per 17 a 14, 
en un partit que ja havien sentenciat a 
la mitja part. A semifinals es van 

enfrontar a l’equip Vestby Hk, format 
per unes jugadores noruegues molt 
fortes fisicament, però a qui van poder 
guanyar per 14 a 9. Aquest resultat els 
va donar el pas a la final del torneig, 
que van haver de jugar contra el 
conegut equip de l’Handbol Puig d'en 
Valls d'Eivissa al Palau d'Esports de 
Granollers. Les noies franquesines van 
jugar una molt bona final, que van 
guanyar per 16 gols a 9. 

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, va poder celebrar amb les 

jugadores aquesta victòria tan impor-
tant.

El Pavelló Poliesportiu Municipal i la 
pista coberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall van acollir, 
entre dijous i diumenge, 128 partits de 
la Granollers Cup 2013. Organitzada pel 
BM Granollers amb la col·laboració de 
l’AEH Les Franqueses, aquesta 
competició té com a objectiu promocio-
nar l'handbol i valors com l'esportivitat, 
el respecte i el joc net entre els més 
joves.

JULIOL 2013

Recepció de l’Ajuntament als tres 
equips d’handbol més destacats 
de les Franqueses

Els equips d’handbol del municipi 
continuen sumant èxits esportius. És 
per això que l’Ajuntament els va 
organitzar, com va sent habitual els 
darrers anys, una recepció per 
reconèixer públicament el seu esforç. 

A l’acte, que es va fer el 2 de juliol de 
2013 a la tarda a la sala de plens de 
l’Ajuntament, es va homenatjar els 
integrants del sènior masculí de l’AEH 
Les Franqueses i les integrants dels 
equips cadet i infantil femenins del 
Patronat Municipal d’Esports.
 
L’acte, al qual van assistir l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, i el 
president de l’AEH Les Franqueses, 
Rafael Rosario, a més dels integrants 
dels equips i pares i mares dels 

jugadors, va consistir en el lliurament 
de plaques commemoratives per part 
de l’alcalde als capitans i entrenadors 
de cada equip, el lliurament d’un 
obsequi per part del Patronat a cada 
membre dels equips, la seva signatura 

en el llibre d’honor, i la foto de grup. 
Enguany, a banda de la típica foto dels 
homenatjats a les escales de l’edifici de 
l’ajuntament també se’n van fer una a 
la plaça mirant cap amunt, ja que el 
fotògraf estava situat al balcó. Acte 
seguit es va fer un piscolabis per a tots 
els assistents.

Pel que fa a les gestes esportives 
d’aquests equips, cal recordar que el 
sènior masculí de l’AEH Les Franque-
ses va aconseguir l’ascens a la Segona 
Divisió Catalana en quedar 2n de la 
primera fase del grup B de la 3a Divisió 
Catalana Preferent. Per la seva banda, 
l’equip cadet femení del PME va 
quedar 4t al Campionat de Catalunya, 
3r al sector del Campionat d’Espanya 
que es va fer a Castro Urdiales i 
campió de la Granollers Cup de la seva 
categoria. L’infantil femení del PME va 
quedar 1r de la fase regular de la Lliga 
Catalana, subcampió de Catalunya i 2n 
al sector del Campionat d’Espanya 
celebrat a Elx.

Recepció de l’Ajuntament als 
equips sèniors femenins del CE 
Llerona i del CB Les 
Franqueses

El 3 de juliol de 2013 a la tarda, 
l’Ajuntament va fer una recepció als 
equips sèniors femenins del Club 
Esportiu Llerona i del Club Bàsquet Les 
Franqueses per reconèixer públicament 

la bona temporada que van fer i que va 
acabar amb l’ascens de categoria de 
tots dos equips. L’amateur femení del 
CE Llerona va pujar a la lliga Preferent i 
el sènior femení del CB Les Franqueses 
ho va fer a la 2a Divisió Catalana.
 
L’homenatge va tenir lloc a la sala de 
plens de l’Ajuntament i com el dia 
anterior, dia en què es va fer la 
recepció a tres equips d’handbol del 
municipi, el procediment va ser el 
mateix: atorgament de plaques als 

representants de cada equip, entrega 
d’un petit obsequi i signatura en el 
Llibre d’Honor d’Esports per part de 
cada integrant dels equips, foto de grup 
i piscolabis final al darrere de l’edifici 
consistorial.
 
A banda de jugadores i entrenadors 
dels clubs, a l’acte també hi van assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el president del CE Llerona, 
Jaume Viñas, i el del CB Les Franque-
ses, Esteve Moliner.

La Societat de Caçadors participa 
a la Festa Major de Bellavista

La Societat de Caçadors de Bellavista 
va participar enguany a la Festa Major 
de Bellavista. En concret, va organitzar 
un campionat de tir el dia 6 de juliol de 
2013. L’entitat franquesina va muntar 
un recorregut de caça al Camp de Tir 
de les Franqueses, situat al camp de Ca 
l’Aymerich de Corró d’Amunt. L’activi-
tat va començar a les 9 del matí i va 
comptar amb una bona participació.

Destacada participació del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses al 
LXIV Campionat de 
Catalunya Absolut i XVI Para-Ar-
chery

El LXIV Campionat de Catalunya 
Absolut i XVI Para-Archery es a 
celebrar el 7 de juliol de 2013 a l'estadi 
de Can Jofresa de Terrassa. Hi van 
participar 115 esportistes representants 
de diferents clubs de Catalunya i va 
destacar la presència del president de 
la Federació Catalana de Tir amb Arc, 
Francesc Altarriba, i el subdirector 
general d'Activitats Esportives i 
Infraestructures del Consell Català de 
l'Esport, Oriol Marcé.

Tots els participants van enfrontar-se a 
un doble repte: mesurar-se amb altres 
arquers i aguantar una forta calor. El 
Club de Tir amb Arc Les Franqueses va 
participar en el Campionat amb 12 
arquers i va obtenir resultats notables 
en les diferents categories i modalitats 
en què van participar.
 
En la modalitat d'arc recorbat categoria 
esquirol va destacar el primer lloc 
d'Izan Garcia amb 301 punts i el tercer 

lloc de Guerau Camí amb 183 punts en 
la distància de 12 metres.
 
En la modalitat d’arc recorbat categoria 
benjamí Ruben Ruiz va obtenir una 
meritòria tercera plaça amb 315 punts 
en una atapeïda competició on entre el 
segon i quart classificat només hi va 
haver 2 punts de diferència, i a més, el 
guanyador va batre rècord del 
campionat. Joan Arnal va obtenir la 
quarta plaça amb 314 punts.

Claudia Gómez va obtenir el primer lloc 
en la modalitat d'arc recorbat categoria 
aleví femení amb 554 punts tirant a 
dues distàncies, una primera tanda a 

30 metres i una segona a 18 metres. 
En aquesta mateixa modalitat en 
masculí Alfred Rodriguez va aconseguir 
la quarta plaça amb 492 punts i també 
va destacar la bona classificació 
d'Arnau Altarriba incorporat recent-
ment al Club.

Una altra nova incorporació al Club, 
Sonia Arredondo, va obtenir una 
meritòria cinquena plaça en arc 
recorbat novell tirant a 50 i a 30 
metres.
 
Alicia Viladomiu va ser primera en la 
seva categoria, arc nu sènior femení, 
amb 256 punts a gran distància de la 
segona classificada, tirant a 30 i 18 
metres. En aquesta mateixa modalitat 
en masculí, els arquers Ramon, Àngel i 
Jordi van enfontrar-se als millors de 
Catalunya obtenint uns resultats que 
amb seguretat milloraran en futurs 
esdeveniments.

S’inaugura el primer parc indoor 
d’Europa dedicat als esports 
extrems

El 4 de juliol 2013 es va obrir al públic el 
Green Indoor Park, el primer parc d’oci 
d’Europa que combina esports extrems 
amb activitats recreatives. Aquest 

equipament pioner ocupa 25.000 m2 
de superficie en unes antigues naus 
situades al camí de Can Carreró de les 
Franqueses. L’espai el van inaugurar 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el secretari general de 
l’Esport, Ivan Tibau, i el director general 
del Green Indoor Park, Hugo Arnaiz.
Al parc s’hi poden trobar des 
d’instal·lacions amb rampes per 

practicar esports extrems com l’skate, 
els patins o les bicicletes BMX, un 
circuit de karts elèctrics, màquines de 
jocs que simulen les curses de Fórmula 
1, escalèxtric, jocs infantils amb 
inflables, un rocòdrom, circuit de trial, 
etc. La inversió que s’ha fet per 
condicionar les naus és d’1,5 milions 
d’euros i ha permès crear una vintena 
de llocs de treball fixos. L’horari 
d’obertura és de dimecres a divendres 
de 16 a 22 h i els dissabtes i els 
diumenges de 10 a 20 h, i les tarifes 
van des dels 2 euros de l’entrada de 
visitant fins al 16 euros per a un dia 
complet.

A banda de la passejada per totes les 
instal·lacions, els representants polítics 
van voler provar els karts elèctrics i van 
fer unes quantes voltes al circuit. Al 
final de l’acte inaugural, tant l’alcalde 
de les Franqueses com el secretari 
general de l’Esport van firmar a sobre 
d’un dels grans grafits que hi ha per 
totes les parets de l’espai, la majoria 
dels quals són obra del conegut grafiter 
barceloní Berok.

A banda de l’alcalde, també van ser 
presents a la inauguració per part de 
l’equip de govern de l’Ajuntament de 
les Franqueses el regidor d’Esports, 
José Ramírez, la regidora de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut, Rosa M. 
Isidro, el regidor d’Urbanisme, Esteve 
Ribalta, la regidora de Polítiques 
Socials, Gisela Santos, i la d’Obres i 
Serveis, Vanessa García.

Finalitzen amb èxit les 
activitats d'estiu del Patronat 
Municipal d'Esports

El 26 de juliol de 2013 van finalitzar les 
activitats esportives d'estiu que 
organitza el Patronat Municipal 
d'Esports. En aquesta edició, el Juliol 
Esportiu va comptar amb un total de 
357 participants d’edats compreses 
entre els 5 i els 16 anys. Com cada any 
els nens i les nenes van poder utilitzar 
pràcticament tots els espais esportius 
de què disposa la zona esportiva de 
Corró d'Avall: el camp de futbol, el 
camp de futbol 7, pistes de tennis, el 
pavelló, la pista poliesportiva i les 
piscines cobertes i descobertes del 
Complex Esportiu Municipal de les 
Franqueses. En tots aquests espais es 
van poder realitzar activitats esportives 
com ara futbol, bàsquet, handbol, 
tennis, voleibol, bàdminton, etc.

També es van portar a terme altres 
activitats fora de la zona esportiva com 
ara la cursa d'orientació al parc de 
Milpins i la bicicletada que es va 
realitzar en un circuit pel poble amb 
sortida i arribada a la zona esportiva 
municipal. Aquestes activitats es van 
realitzar dins de l'horari del Juliol 
Esportiu, de 9 a 13 h. 

A part de les activitats diàries, cada 
grup va poder realitzar també activitats 
puntuals que duraven matí i tarda fora 
de les Franqueses:
-Sant Quintí de Mediona: circuit de 
tirolines
-Navarcles: caiac, escalada, canoa
-Collbató: “trekking” per la muntanya i 
escalada
-Parc Vallparadís: cursa d'orientació i 
escalada al rocòdrom
-Saldes: taller d'orientació i circuit de 
tirolines i ponts de mico

També s'ha de destacar la sortida que 
es va fer als Campionats del Món de 
Natació que es van portar a terme a la 
ciutat de Barcelona.

Per altra banda, el 26 de juliol també va 
acabar l'Escola de tennis i pàdel d'estiu. 
Aproximadament un centenar de 
participants van gaudir d'aquests 
esports durant el mes de juliol. Pel que 
fa al tennis hi havia grups segons edats 
on els participants van poder fer un 

intensiu cada dia de dilluns a divendres 
en la seva hora programada. En el cas 
del pàdel es van fer grups on cadascun 
d'ells va fer un petit intensiu d’1, 2 o 3 
dies a la setmana.

Per últim, dir que el 26 de juliol també 
van finalitzar els campus de futbol 
organtizats pel CE Llerona i el CF Les 
Franqueses, que es van portar a terme 
a la zona esportiva de Llerona i de 
Corró d'Amunt. Els clubs van acabar 
molt satifets de la participació obtingu-
da.

AGOST 2013

L’equip Missirah de Parets 
guanya el III Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

La final de la tercera edició del Torneig 
Solidari de Futbol de les Franqueses, 
que es va jugar el 17 d’agost de 2013 a 
la tarda al Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Avall, va ser molt disputada. El 
partit, que enfrontava l’equip Missirah 

de Parets del Vallès amb el Banjae de 
Canovelles, va decantar-se a favor dels 
primers, que van acabar guanyant, 
després d’una pròrroga, pel resultat de 
3 gols a 2.

El matx, que va aixecar molta expecta-
ció i va omplir les grades de gom a 
gom, va ser molt emocionant, a causa 
de la igualtat i el bon joc dels dos 
equips. Si bé es van avançar els 
canovellins, els paretans van poder 
empatar el partit, i fins i tot posar-se 
per davant amb un 2 a 1. El Banjae, 
però, no va deixar d’atacar la porteria 
contrària fins que va aconseguir 
l’empat a 2 gols a pocs minuts del final 
del temps reglamentari. Tot apuntava 
que s’hauria de jugar mitja hora més de 
temps extra. I així va ser. A la pròrroga, 

però, només va poder marcar un dels 
dos equips, el Missirah, que va acabar 
enduent-se el torneig.

A l’acte d’entrega de premis van ser-hi 
presents l’alcaldessa accidental de les 
Franqueses, Rosa Maria Pruna, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. A la 
cerimònia es van donar trofeus al millor 
porter i al millor golejador del torneig, 
que van guanyar dos integrants de 
l’equip de Mataró, i als dos equips que 
van disputar la final.

Aquest és el tercer any que se celebra 
aquest torneig que organitza l’Associa-
ció Esportiva d’Immigrants del Vallès 
Oriental, amb seu a Bellavista, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Enguany 
hi han participat deu equips provinents 
de Vic, Mataró, Sabadell, Montornès, 
Parets, Granollers i Canovelles. La 
competició va començar el 22 de juny, 
cosa que va permetre poder disputar 
més partits que l’any passat, tots al 
Camp de Futbol Municipal de Corró 
d’Avall.

El CF Olímpic La Garriga guanya 
el 33è Trofeu Electrocamps de 
futbol

El 31 d’agost de 2013 a la tarda es va 
disputar la 33a edició del Trofeu 
Electrocamps de futbol a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. El 

guanyador del torneig va ser el CF 
Olímpic La Garriga. En segon lloc va 
quedar el CF Les Franqueses i en 
tercer el CF Vilanova del Vallès.

El torneig triangular, que constava de 
tres partits de 45 minuts de durada 
cadascun, va començar a les sis de la 
tarda, amb el partit entre els 
garriguencs i els vilanovins. Aquest 
matx va acabar amb empat a 0 gols i 
es va haver de resoldre a la tanda de 

penals, en què els garriguencs van 
acabar marcant quatre penes 
màximes, mentre que els vilanovins 
només en van transformar tres.

En el següent partit es van enfrontar 
l’equip local i organitzador del torneig, 
el CF Les Franqueses, i el perdedor del 
primer partit, el CF Vilanova del Vallès. 
Els franquesins es van mostrar 
superiors i van acabar guanyant per 1 
gol a 0. El darrer matx va enfrontar el 
conjunt local i l’equip garriguenc. 
Després d’una gran igualtat en el joc 
desenvolupat per ambdós conjunts, 
una rematada dins de l’àrea a les 
acaballes del partit va donar la victòria 
a l’Olímpic La Garriga, que es va 
acabar enduent el torneig. 
A l’entrega de les copes hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, i Marcel Camps i David 
Camps, en representació de l’empresa 
franquesina patrocinadora del torneig, 
Electrocamps.

SETEMBRE 2013

El CE Llerona guanya el III Torneig 
de Futbol Trofeu Ajuntament de 
les Franqueses

El Club Esportiu Llerona es va adjudicar 
el 4 de setembre de 2013 la tercera 
edició del Torneig de Futbol Trofeu 
Ajuntament de les Franqueses en 
derrotar el Club Futbol Les Franqueses 
pel resultat de 2 gols a 0. Al partit pel 
tercer i quart lloc, el CF Bellavista Milan 
va vèncer la US Corró d’Amunt per 3 
gols 1.

El III Torneig de Futbol Trofeu Ajunta-
ment de les Franqueses, organitzat pel 
Patronat Municipal d’Esports amb la 
col·laboració dels clubs participants, els 
més representatius del municipi, es va 
disputar els dies 3 i 4 de setembre.

A les 10 de la nit va començar, al Camp 
de Futbol Municipal de Corró d’Avall, la 
gran final del torneig entre el CE 
Llerona i el CF Les Franqueses, una 
reedició de la final de l’any passat, en 
què va guanyar el CF Les Franqueses 
per 3 gols a 2. El CE Llerona, doncs, 
tenia ganes de revenja i de seguida va 

fer notar que volia endur-se la copa. Al 
minut 9, després d’una jugada indivi-
dual per la banda dreta, Adrià Bona-
chela va driblar el seu defensor al límit 
de l’àrea i va engaltar un potent xut a 
l’escaire que va acabar al fons de la 
xarxa. El CE Llerona va continuar 
dominant la primera part.

A la represa, però, el CF Les Franque-
ses va sortir amb moltes ganes. Amb 

tot, va ser el jugador lleroní Àlex 
Español qui va estar a punt de marcar 
el segon gol per al seu equip enviant la 
pilota al pal al minut 11 de la segona 
part. Vuit minuts després, va ser el CF 
Les Franqueses el que va enviar una 
pilota al pal de la porteria defensada 
pel Llerona, en una jugada en què es 
va reclamar falta al porter. Quan 
semblava que el marcador ja no es 
mouria, Àlex Español va sentenciar la 
final amb el segon gol per al seu equip 
a tres minuts de l’acabament del matx.

A l’entrega dels premis per a tots els 
equips (vals en material esportiu per 
valor de 800 euros per al primer 
classificat, 600 per al segon, 400 per al 
tercer i 200 per al quart), hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, els presidents dels clubs 
i els capitans dels quatre conjunts. Acte 
seguit es va fer la foto de l’equip 
guanyador, que en les tres edicions del 
torneig sempre ha estat un equip 
diferent. En la primera va ser el CF 
Bellavista Milan i en la segona el CF 
Les Franqueses.

Quatre joves arquers del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses 
participen a la 10a edició del 
Trofeu Futurs Campions

El 8 de setembre de 2013 es va 
celebrar la 10a edició del Trofeu de 
Futurs Campions, amb la participació 
de quatre joves arquers del Club de Tir 

jugat, en camp de futbol 7, uns 120 
partits en total. Els resultats de les 
finals, la totalitat de les quals es van 
disputar diumenge a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, van ser els 
següents:
-Prebenjamí: Fundació Marcet, 4 – EC 
Granollers, 0
-Benjamí: Vila-real CF, 1 – Damm, 0
-Aleví: FC Barcelona, 1 – UD Cornellà, 0

En l’edició d’enguany de la competició, 
que ha tornat a organitzar amb èxit 
l’empresa Eventually Sport&Events 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d'Esports de les Franqueses, 

aquest municipi ha estat protagonista 
destacat, ja que ha estat seu de dues 
de les tres categories en la fase prèvia 
del torneig: l’aleví s’ha disputat a les 
instal·lacions municipals de Corró 
d’Avall i la prebenjamí a les de Corró 
d’Amunt.

Primers partits amistosos de la 
temporada de l'Escola de Bàsquet 
del PME

El 13 de desembre de 2013 van tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses els primers partits 

amistosos d’aquesta temporada de 
l’Escola de Bàsquet del Patronat 
Municipal d’Esports. En una hora es 
van disputar molts minipartits que van 
fer gaudir els més menuts de la secció 
de bàsquet. Els equips entrenats per 
Javi Liria i Josep Lozano es van 
enfrontar als de l’Escola del CB 
L'Ametlla. De mica en mica, aquets 
petits van aprenent la normativa del 

bàsquet i el que és més important, 
aprenen tot divertint-se.

Exhibició dels grups d’aeròbic 
escolar del PME

El 14 i 15 de desembre de 2013, el 
Patronat Municipal d’Esports va 
organitzar una exhibició de ball al 
pavelló poliesportiu municipal de Corró 
d'Avall. 

Les 21 nenes dels grups d’aeròbic que 
organitza el PME a les escoles Guerau 
de Liost, Joan Sanpera i Camins van 
mostrar al públic assistent les coreo-
grafies treballades durant aquest 
primer trimestre. Els nervis previs no 
van impedir que les nenes s’ho 
passessin d’allò més bé.

L’aleví femení d’handbol de les 
Franqueses participa a l’Hamboli-
cat d’Igualada

El 15 de desembre de 2013 l’aleví 
femení d’handbol de les Franqueses va 
disputar el torneig Hambolicat amb 
motiu de la Marató de TV3 a Igualada. 

El torneig va durar tot el matí i les 
franquesines van disputar tres partits. 
Els dos primers partits els van jugar 
contra el Tarragona i el Tàrrega A, amb 
reglament aleví expert de la federació. 
Per als qui no coneguin aquesta 
modalitat, es juga a camp sencer i es 
saca de centre després dels gols (una 
introducció a la zona). El tercer partit el 
van jugar amb reglament de minihand-
bol i a camp petit contra el Tàrrega B. 
L’equip franquesí estava format per 
només 6 nenes. Tot i amb això es va 
competir i treballar molt, guanyant el 
primer i el tercer partit i perdent contra 
el Tàrrega A de 2 gols de diferència. 

A més a més dels partits, els partici-
pants del torneig també podien gaudir 
d’una zona lúdica amb inflables, pintura 
de cara i diverses activitats, d’una 
xocolatada gratuïta, i pagant un petit 
import, fins i tot podies fer un passeig 
en globus.

En definitiva, les nenes s’ho van passar 
molt bé i van competir amb moltes 
ganes, tot col·laborant amb la Marató 
de TV3, que aquest any lluitava contra 
les malalties neurodegeneratives.

Presentació dels equips del CF 
Bellavista Milan

El 15 de desembre de 2013 es va fer la 
presentació de tots els equips del Club 
Futbol Bellavista Milan a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
En total van desfilar per la gespa 130 
jugadors i jugadores, esportistes que 
formen part d’un dels dotze equips del 
club de Bellavista. A la presentació hi 
va assistir l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
membres de la renovada junta directiva 
de l’entitat que encapçala Paco Flores.

Consell General del Patronat 
Municipal d’Esports

El 17 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sessió del Consell General 
del Patronat Municipal d’Esports a la 
sala polivalent del Complex Esportiu 
Municipal, acte que va estar presidit pel 
regidor d’Esports, José Ramírez, i que 
va reunir el conjunt de les entitats 
esportives locals i altres entitats, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel Patronat Municipal 
d’Esports durant l’any 2013 i la previsió 
per al 2014.

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millora en les instal·la-
cions esportives, de l’escola esportiva 
municipal, del manteniment de les 
instal·lacions, de les dades de participa-
ció del Patronat i del Complex Esportiu 
Municipal i de la convocatòria de 
subvencions per a activitats esportives 
per a l’any 2014. 

Cal destacar també l’assistència de 
Josep Randos, Rosa M. Isidro i Àngel 
Profitós, regidors de l’Ajuntament i 
membres del Consell d’Administració 
del Patronat Municipal d’Esports. Al 
finalitzar la sessió, el Patronat Munici-
pal d’Esports va oferir un refrigeri a tots 
els assistents per tal d’acomiadar l’any 
esportiu 2013 i felicitar a tothom les 
festes de Nadal.

Esmorzar de Nadal del Grup 
d’Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME

El 19 de desembre de 2013 va tenir lloc 

amb Arc Les Franqueses. La competi-
ció es va fer al camp municipal de tir 
amb arc del Fossat del Castell de 
Montjuïc de Barcelona. 

És un trofeu amb el qual s’inicia la 
temporada i en el qual només partici-
pen les categories dels més joves, és a 
dir, esquirol, benjamí, aleví, infantil, 
cadet i júnior (femení i masculí). Hi va 
haver una assistència rècord de més 
de cinquanta inscrits quatre dels quals 
eren representants del club franquesí, 
que van obtenir bons resultats. Així, 
Izan i Joan van quedar tercers en les 
seves categories (esquirol i benjamí). 
Claudia va quedar primera en aleví 
femení, i Alfred, quart en aleví masculí.

La jornada va ser una festa de l’arc per 
als nens i els familiars. Hi va haver molt 
bon ambient entre tots els nens i 
nenes, reflectint que el tir amb arc és 
més que un esport.

VI Torneig d’handbol Joan 
Sanpera de Festa Major

El 14 de setembre de 2013 va tenir lloc 
el VI Torneig d’handbol Joan Sanpera al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, amb motiu de la Festa 

Major de Corró d’Avall. Des de la 
categoria prebenjamí fins a la infantil, 
els equips van jugar un partit davant el 
BM Granollers de la seva corresponent 
categoria.

Un total de 14 equips van prendre part 
en aquest torneig amb un total de 160 
participants. Els equips van ser 1 
prebenjamí masculí, 2 benjamins 
masculins, 1 aleví femení, 2 alevins 
masculins i 1 infantil masculí. 

Els premis van ser per al 1r i 2n 
classsificat, per al millor jugador del 
partit, el millor jugador local i el màxim 
golejador de l’enfrontament. El regidor 

d’Esports, José Ramírez, va estar 
present a l’entrega de premis.

El Patronat Municipal d’Esports, 
col·laborador d’aquesta activitat que va 
organitzar l’AEH Les Franqueses, va 
obsequiar tots els participants amb un 
esmorzar.

55 corredors participen a la II 
Clàssica Ciclista de les 
Franqueses

El 14 de setembre de 2013 a la tarda es 
va disputar la II Clàssica Ciclista de les 
Franqueses, una cursa organitzada per 
la Unió Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, dins del programa d’actes de 
la Festa Major de Corró d’Avall. La 
distància a recórrer van ser 100 km en 
un circuit de 10 km que discorria per 
carreteres i carrers de Corró d’Avall, 
Llerona i Marata. Un recorregut amb 
pujades curtes i fortes que va fer-se 
molt dur per als 55 ciclistes que van 
prendre la sortida. Els participants 
pertanyien a una d’aquestes tres 
categories: elit, sub23 i master 30.

Cal destacar la presència d’un equip 
francès, el Martigues, que tenia dins les 
seves files el darrer guanyador del tour 
de Bulgària. El guanyador absolut va 
ser el corredor francès Cedric Eusta-
che, amb un temps total de 2 hores i 41 
minuts. Eustache va anar a una 
velocitat mitjana de 42,480 km per 
hora. D’altra banda, el corredor local 
Santi Segú va ser el guanyador a la 
categoria Master 30.

80 jugadors al 3 x 3 de bàsquet de 
la Festa Major de Corró d’Avall

El 14 de setembre de 2013 al matí, 
amb motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall, es va celebrar a la pista 
poliesportiva coberta de la zona 
esportiva municipal un 3 x 3 de bàsquet 
amb els jugadors i jugadores dels 
diferents equips del Patronat Municipal 
d’Esports.

Més de 80 basquetbolistes, de 
categories compreses entre premini i 
cadet, van gaudir de l’esport de la 
cistella competint entre ells separats 
per categories, i en equips de 3 o 4 
jugadors. Després de quatre hores de 

bàsquet, els equips vencedors en les 
diferents categories van ser: en 

categoria premini, Lakers; en mini, 
Toros; en infantil, Guays; i en cadet 
Equip 2.

Tots els participants van rebre esmor-
zar i medalles commemoratives, així 
com obsequis per als equips guanya-
dors.

Trenta participants al 
III Campionat de tie-breaks amb 
motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall

El 14 de setembre de 2013, amb motiu 
de la Festa Major de Corró d'Avall, el 
Patronat Municipal d'Esports va 
organtizar el III Campionat de 
tie-breaks a les pistes de tennis 
municipals de Corró d'Avall. Hi van 
participar una trentena de tennistes, 
entre adults i infants.

Es van fer campionats de tie-breaks a 
15 punts (adults) i pel que fa als més 
joves alguns van fer també tie-breaks a 
15 punts i una lligueta de tots contra 
tots. Cada participant va disputar un 
mínim de 2 partits de tennis. 

El Patronat Municipal d'Esports va 
obsequiar tots els participants amb una 
medalla i esmorzar.

La Festa de la bicicleta urbana 
d’enguany compta amb 200 
participants

El 15 de setembre de 2013 al matí va 
tenir lloc la Festa de la bicicleta urbana 
que tradicionalment organtiza el 
Patronat Municipal d’Esports dins dels 
actes programats de la Festa Major de 
Corró d’Avall. Més de 200 participants 
van poder gaudir d’un circuit urbà 
d’uns 12 km de distància, que va 
passar per Corró d’Avall, Bellavista i 

en el Complex Esportiu Municipal el 
tradicional esmorzar de Nadal de la 
gent gran. Tots els participants (uns 60) 
del Grup d'Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME van poder gaudir de 
l'esmorzar amb la presència de 

l'alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Durant l'acte es va fer un brindis, on es 
va desitjar unes bones festes i un feliç 
2014. Abans d'acabar l'acte tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l'alcalde i del regidor que de 
ben segur serà de bon ús per fer 
activitat física.

Uns 60 alumnes van participar a 
la trobada de Nadal de l’Escola de 
Tennis del PME

El 21 de desembre de 2013 a la tarda, 
l'Escola Municipal de Tennis de les 
Franqueses va realitzar la seva 
tradicional Trobada de Nadal. Hi van 
participar uns 60 alumnes des dels 
nens més petits de l'escola de tennis 
(infants de 5 anys), fins als nois de 
15-16 anys.

La trobada de Nadal va consistir a 
jugar una sèrie de campionats tennís-
tics on els alumnes jugaven un mínim 
de 2 partits. L'objectiu de la Trobada és 
que tots els nens passessin una 
divertida tarda jugant a tennis.

Els resultats dels diferents campionats 
realitzats segons les edats van ser:

-Campionat d'alumnes (anys 
2007-2008): finalista de consolació, 
Miquel Ortega; guanyador de consola-
ció, Marc Argemí; finalista de la fase 
final, Gerard Guiu; guanyador de la fase 
final, Neus Cebrian.
-Campionat d'alumnes (anys 
2005-2006): finalista de consolació, 
Noa Pardillo; guanyador de consolació, 

Gerard Navarro; finalista de la fase 
final, Esteve Ortega; guanyador de la 
fase final, David Müller.
-Campionat d'alumnes (anys 
2002-2003-2004): finalista de consola-
ció, Marc Pérez; guanyador de 
consolació, Daniel Noé; finalista de la 
fase final, Nil Morales; guanyador de la 
fase final, Màxim Chornyy.
-Campionat d'alumnes (anys del 1996 
al 2001): finalista de consolació, Èric 
Cejudo; guanyador de consolació, 
Rafael Barrio; finalista de la fase final, 
David Barrio; guanyador de la fase 
final, Arnau Caralt.

Tots els finalistes i guanyadors van 
rebre com a premi una medalla i tots 
els participants a la trobada de Nadal 
van ser obsequiats amb un suc de 
fruites i una felicitació de Nadal de part 
de l'Escola de Tennis Jordi Plana i del 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès.

Santi Segú i Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista Les 
Franqueses, subcampions de 
Catalunya de Ciclocròs

El 22 de desembre de 2013 es va 
disputar a Manresa el Campionat de 
Catalunya de Ciclocròs, amb la 
participació de corredors de la Unió 
Ciclista Les Franqueses. 

Santi Segú va quedar subcampió de 
Catalunya en la categoria master 30, 
Antoni Serra també va ser subcampió 
de Catalunya en mastrer 60 i Marc 
Ortega va ser 4t en master 40. La 
prova es va disputar en un circuit molt 
tècnic, magnífic per a la pràctica del 
ciclocròs.

El VI Torneig d'Handbol Memorial 
Joan Bufí compta amb la partici-
pació de 26 equips

El 28 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sisena edició del Torneig 
d'Handbol Memorial Joan Bufí al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, organitzat pel club AEH 
Les Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports. 

El format del torneig consistia en què 
cada equip local de les Franqueses, des 
de la categoria escola fins al juvenil 

femení (13 en total), jugués un partit 
davant un equip rival. Els clubs 
convidats van ser la Llagosta, la 
Garriga, Polinyà, Sant Esteve de 
Palautordera, BM Granollers, Montme-
ló i Canovelles.

Un cop finalitzat el partit corresponent 
es van determinar els trofeus al primer 
classificat, segon classificat, millor 
jugador, màxim golejador, regularitat i 
millor jugador local de cada partit i 
categoria. Els més petits, d'infantil fins 
a l'escola, van tenir, a més, una copa 
individual per la seva participació al 
torneig. 

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

Tres corredors de la Unió Ciclista 
Les Franqueses- Bicicletes Segú 
fan podi a la classificació final de 
la Copa Catalana de Ciclocròs

Tres ciclistes franquesins van pujar el 
29 de desembre de 2013 al podi de la 
classificació final de la Copa Catalana 
de Ciclocròs, després dels bons 
resultats obtinguts a la darrera cursa de 
la temporada, que es va disputar a Vic. 
Així doncs, Toni Serra es va proclamar 
campió en la categoria Master 60, i 
Santi Segú i Marc Ortega van quedar 
subcampions a la categoria Master 30 i 
Master 40, respectivament. 

Tots tres són membres de la Unió 
Ciclista Les Franqueses-Bicicletes 
Segú. En la cursa disputada a Vic, els 

resultats d’aquests tres ciclistes 
franquesins van ser els següents: Toni 
Serra va quedar en 2n lloc, i Santi Segú 
i Marc Ortega van quedar en 4a 
posició. Per la seva banda, Pere 
Amadó també va fer una gran cursa i 
va acabar 3r en Master 30.

Llerona. La sortida i l’arribada va ser la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall i tots els participants van rebre 
a l’arribada un obsequi de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu de la Setmana 
de la mobilitat sostenible i segura (una 
matrícula per a la bicicleta i un clauer) i 
ampolles d’aigua que va oferir el PME 
a tots els ciclistes.

Un cententar de participants al III 
Campionat de pàdel de Festa 
Major

El 13, 14 i 15 de setembre de 2013 es 
va disputar el tradicional Campionat de 
pàdel de festa major. Aquest tercera 
edició va començar el divendres a la 
tarda i va durar fins al diumenge al 
migdia, que es van disputar les finals de 
cada categoria: masculina, femenina i 

mixta. Al torneig hi van participar un 
centenar de persones, les quals van 
gaudir del pàdel durant tot el cap de 
setmana. Els campions i subcampions 
de la fase final van rebre per part del 
regidor d’Esports, José Ramírez, una 
copa com a reconeixement de la fita 
aconseguida, i els campions i subcam-
pions de consolació una medalla.

Classificació del Torneig:
-Categoria masculina: fase final: 
guanyadors del torneig, Manel Parra i 
José Martínez; subcampions, Marc 
Navarro i Alfons Ferreira. Consolació: 
guanyadors, Manel Valero i Pedro 
González; subcampions, Francesc 
Guardiola i Joan Pol Minguet  
-Categoria femenina: fase final: 
guanyadores del torneig, Gina Jorba i 
Lídia Ganduxé; subcampiones, M. Pau 
Nualart i Marta Maraña. Consolació: 
guanyadores, Mònica Diez i Anna 
Caparrós; subcampiones, Pilar Torras i 
Judit Bartolí
-Categoria mixta: fase final: guanyadors 
del torneig, M. Pau Nualart i Guillem 
Pujol; subcampions: Gina Jorba i Joan 
Pol Minguet. Consolació: guanyadors, 

Irene Vila i Joan Barceló; subcampions, 
Mònica Fernández i Jordi Galan

Èxit de la Tirada de Festa Major

Com cada any, incorporada dins de la 
Festa Major de Corró d'Avall, el 15 de 
setembre de 2013 el Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses va celebrar una 

tirada social que va consistir, d'una 
banda, en una exhibició dels arquers 
del club i, de l’altra, en una jornada de 
portes obertes a les persones que van 
voler provar aquest esport. 

Hi va haver presència de veïns de les 
Franqueses durant tota la jornada, 
especialment d’infants, alguns dels 
quals van demostrar excel·lents 
condicions per a la pràctica del tir amb 
arc. L'acte va finalitzar amb un aperitiu 
per als arquers i assistents.

Santi Segú guanya el 
Campionat de Contrarellotge de la 
Unió Ciclista 
Les Franqueses

El 22 de setembre de 2013 la Unió 
Ciclista Les Franqueses va organitzar el 
seu Campionat de Contrarellotge, 
aquest any amb la novetat que es van 
fer les dues cronos en un mateix dia: la 
de Corró i la cronoescalada de 
Montmany. Un total de 36 corredors 
van participar-hi. 

El guanyador de la crono de Corró va 
ser Miquel Novellas, amb un temps de 
13 minuts i 14 segons, i el guanyador 
de la crono de Montmany va ser Santi 
Segú, amb un temps de 9 minuts i 34 
segons. La suma dels temps va fer que 
el guanyador final fos Santi Segú. En 
les diferents categories, els guanyadors 
van ser els següents: Femina, Laura 
Cunillera; Elit, Oriol Aguilera; Master 
30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; 
Master 50, Chris Goere.

El Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació professional de 
jugadors

Des del mes d’octubre de 2013 i fins al 
mes de juny de 2014, el camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació per a jugadors de futbol 
impulsat per entrenadors majoritària-
ment provinents del RCD Espanyol. 
Molts d’ells són vallesans, com el 
franquesí Carles Martínez, entrenador 
de l’infantil de l’Espanyol, el roquerol 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del club barceloní, Xavi 
Díaz, responsable de Mitjans Audiovi-
suals i Anàlisi del Joc del Futbol Base 
de l’Espanyol, i Oriol Olivé, de l’RCDE 
Stage. Completen l’equip tècnic Joan 
Argemí, del FC Cardedeu, i Ferran 
Bramona, del RCDE Stage. Hi ha 
apuntats uns 30 jugadors, que entrenen 
els dilluns i dimarts de 17.30 a 19.30 h.

Segons l’empresa que han creat 
aquests tècnics per poder fer aquesta 
activitat, Alwaysoccer Barcelona, “els 
objectius i continguts de les sessions 
d’entrenament estan orientats a la 
millora tècnica i tàctica del jugador, per 
aconseguir que aquest resolgui amb 
èxit les diferents situacions exigides pel 
joc”. Així, els principals atractius 
d’aquesta oferta són els entrenaments 
en grups reduïts, la metodologia 
adequada a cada edat, l’aprofundiment 
de la tècnica individual i col·lectiva, la 
millora dels conceptes tàctics, els 
consells dietètics i mèdics, i l’assesso-
rament al jugador en tot allò que 
envolta el món del futbol. 

El passat 23 de setembre, dins de les 
jornades de portes obertes que va 
oferir l’empresa, els joves assistents 
van rebre la visita de l’entrenador de 
porters i exporter de l’Espanyol Tommy 
N’Kono, responsable del centre de 
tecnificació per a porters que tindrà lloc 
els mateixos dies i hores al camp de 
futbol de Corró d’Amunt.

El lligam d’aquest centre de tecnificació 
amb el club blanc-i-blau és molt estret. 
Un dels incentius que ofereix és que, si 
la direcció d’Alwaysoccer ho creu 
convenient basant-se en la qualitat de 
cada jugador, els alumnes podran fer 

les proves per entrar al RCD Espanyol 
gestionades des del centre.
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La franquesina Anna Riera queda 
segona a la Marató de Collserola

Anna Riera i Pla, veïna de Corró d’Avall 
de 47 anys, va quedar en segona 

posició de la general femenina a la XIX 
edició de la Marató de Collserola, que 
es va disputar el 6 d’octubre de 2013. 
Es tracta d’una de les clàssiques de les 
curses de muntanya. El Patronat 
Municipal d’Esports felicita per aquesta 
gesta l’atleta del Club Atletisme 
Canovelles i l’anima perquè continuï 
aconseguint èxits.

Jornada d’hípica per a 18 alumnes 
de la Fundació Apadis

El 17 d’octubre de 2013, 18 alumes del 
curs de formació laboral Plusmotiva de 
la Fundació Apadis van poder gaudir 
d’una jornada d’equitació adaptada 
dirigida pels professionals del Centre 
Hípic Mas Batlló, del municipi de Malla.

Els nois i noies van poder comprovar 
que l’equitació adaptada afavoreix la 
millora de l’equilibri i la mobilitat, la 
comunicació, la millora del to muscular, 
la deambulació i la coordinació, el 
control dels reflexos, la relaxació que 
aporta i la millora de l’autoestima. Com 
que l’activitat s’aconsegueix fer molt 
ràpidament, el reforç positiu per a la 
persona és immediat.

Gràcies a la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Diputació de 
Barcelona, aquests nois i noies van 

gaudir d’un dia rodó, que va culminar 
amb un dinar dins de les mateixes 
intal·lacions.

L’equip franquesí format per Santi 
Segú i Marc Ortega guanya les 3 
hores de resistència de BTT de 
Corró d’Amunt

El 20 d’octubre de 2013 es va disputar 
la setena edició de les 3 hores de 
resistència de BTT de Corró d’Amunt, 
enguany darrera prova puntuable de la 
I Challenge Resistència BTT del Vallès. 
Hi va haver més participació que mai 
amb 52 equips i 110 corredors en total. 
El guanyador de la prova va ser l’equip 
format pels franquesins de la UCLF 
Santi Segú i Marc Ortega, mentre que 
en el global de la classificació d’aquesta 
primera Challenge va quedar en primer 
lloc l’equip del celoní Tomàs Misser.

Enguany, l’organització, el Club Ciclista 
Corró d’Amunt, va fer un canvi en la 
sortida i la meta del recorregut. Fins 
ara havia estat a la finca de la Nissan i 
aquesta vegada s’ha fet al centre de 
Corró d’Amunt, concretament a la 

carretera, a la zona esportiva, entre el 
camí del restaurant Tastaolletes i el 
restaurant Les Quatre Llunes. Un canvi 
que ha agradat molt els participants i 
que ha fet més atractiva la cursa per a 
la gent del poble.

El premi al club que va aportar més 
participants a la cursa va ser per al 
T-Bikes de Lliçà d’Amunt. Cal recordar 
que també es va disputar la cursa d’1 
hora de resistència infantil, amb la 
participació de 21 corredors, dos dels 
quals de Corró d’Amunt.

Una de les anècdotes de les 3 hores de 
resistència BTT de Corró d’Amunt 
d’enguany va ser la presència d’un 
equip de TV3, atret per la tecnologia 
dels xips controladors que portaven els 

participants, una novetat en aquest 
tipus de curses.

Els clubs de bàsquet i d’handbol 
de les Franqueses van rebre el 
premi Trofeu 
Campions del Mundo 
Deportivo

El 25 d’octubre de 2013 el diari esportiu 
Mundo Deportivo i El Corte Inglés van 
organitzar una nova edició –la trente-
na– del Trofeu Campions, en què 
s’homenatja els clubs catalans per les 
gestes esportives que van aconseguir 
la passada temporada. Enguany hi van 
anar 215 equips de 26 disciplines que o 
bé van quedar campions de les seves 
lligues o bé van pujar de categoria. El 
nostre municipi també va ser-hi 
present, de la mà del Club Bàsquet Les 
Franqueses i de l’AE Handbol Les 
Franqueses.

En concret, es va premiar el CB per 
haver assolit l’ascens a 2a Catalana de 
l’equip sènior femení i l’AEH per 
l’ascens a 2a Catalana del seu sènior 
masculí. Van ser presents a l’acte en 
representació d’aquests clubs Esteve 
Moliner, president del CB Les Franque-
ses, i Mireia Gassull i Carme Ortega, de 
l’AEH Les Franqueses, que van 
assistir-hi en substitució del seu 
president, Rafael Rosario, que no hi va 
poder anar per motius laborals. A més, 
també van assistir a la gala l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

El lliurament de premis va tenir lloc a 
l’Hotel Juan Carlos I de Barcelona i va 
comptar amb l’assistència de 500 
persones.

Gran matinal de ciclocròs 
diumenge al parc de Milpins

El 27 d’octubre de 2013 al matí es va 
disputar al parc de Milpins de Corró 
d’Avall la primera prova de la Copa 
Catalana de Ciclocròs d’aquesta 
temporada, amb la participació de 127 
ciclistes. L’organització d’aquesta 
activitat va anar a càrrec de la Unió 
Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports.

Es van disputar tres curses, una per a 

les categories d’aleví, infantil i cadet, 
una altra per a les categories júnior, 
fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la 
darrera per a master 30, elit i sub 23. El 
guanyador de la cursa en elit va ser el 
celoní Tomàs Misser. Pel que fa al 

palmarès franquesí, cal destacar el 
segon lloc de Santi Segú a la categoria 
master 30, el segon lloc de Marc 
Ortega a la master 40, i el primer lloc 
d’Antoni Serra a la master 60.

El Patronat Municipal d’Esports 
renova els convenis de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses i amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Club Bàsquet Les Franqueses i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses van renovar durant el mes 
d’octubre de 2013 els convenis de 
col·laboració que van signar l’any 
passat amb el Patronat Municipal 
d'Esports. Aquest és el tercer any que 
es formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
Patronat i el CB Les Franqueses, i entre 
el Patronat i l’AEH 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.  

Al conveni es marca que el Patronat 
Municipal d’Esports serà el responsable 
d’establir la programació i la coordina-
ció d’aquestes activitats, mantenint la 
direcció del programa sota la supervi-
sió de la gerència del Patronat 
Municipal d'Esports. Igualment, el PME 
serà qui sufragarà les despeses 
d’execució dels programes referents 
als següents aspectes: gestió adminis-
trativa, coordinació tècnica, material 
esportiu, instal·lacions esportives, 

llicències, assegurances, arbitratges i 
equips de roba esportiva. Per la seva 
banda, ambdós clubs adquireixen el 
compromís de realitzar el programa 
d’activitats de l'Escola Esportiva 
Municipal i les activitats de promoció a 
les escoles de les Franqueses sota la 
programació, coordinació i supervisió 
del Patronat Municipal d'Esports, així 
com la col·laboració en aquelles 
activitats puntuals que organitzi el 
Patronat Municipal d'Esports.

Finalitza el manteniment 
semestral de la gespa artificial 
dels camps de futbol 
municipals

A finals del mes d’octubre de 2013 van 
finalitzar els treballs de manteniment 
semestral de la gespa artificial dels 
camps de futbol municipal de les 
Franqueses del Vallès per part del 
Patronat Municipal d’Esports.

El manteniment s’ha efectuat als 
camps de futbol 11 i 7 de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, al 
camp de futbol 7 de la Zona Esportiva 
Municipal de Bellavista, al camp de 
futbol de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt i al camp de futbol 
de la Zona Esportiva de Llerona. 

Les tasques de manteniment de la 
gespa van consistir a repassar les 
juntes i l’estat general dels marcatges, 

revisar les males herbes, replantar 
cautxú a les zones més desgastades i 
revisar l’estat general del camp.

Aquestes actuacions de millora 
s’emmarquen dins del pla continuat de 
manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals de les Franque-
ses del Vallès.

El Club Hoquei Les Franqueses 
comença la lliga de veterans

El 28 d’octubre de 2013 el flamant Club 

Hoquei Les Franqueses va disputar el 
partit de la primera jornada de la lliga 
de veterans. 

Va ser un partit molt igualat que el va 
enfrontar a l’Esplugues i que va acabar 
amb derrota franquesina per 1 gol a 4. 
Quan faltaven 5 minuts per a l'acaba-
ment del matx, el resultat era d’empat 

a 1 gol. L’equip visitant va començar a 
pressionar per tota la pista i l’estratègia 
li va donar resultat, ja que va aconse-
guir amb molta fortuna el segon gol. I 
encara va tenir temps per fer pujar al 
marcador l’1 a 4 final.

El grup que s’entrena amb el PME 
per fer la propera edició de la 
Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-
La Garriga es consolida

Durant el mesos d'octubre i novembre 
de 2013 es va anar consolidant el grup 
del programa Entrena la Mitja els 

integrants del qual van fer la inscripció 
al Patronat Municipal d'Esports. Tots 
aquests participants queden els dilluns, 
dimecres i divendres a les 20 h a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall i realitzen l'entrenament que 
dirigeix el Club d’Atletisme A 4 el km.  

Enguany hi ha menys participants, ja 
que molts pobles veïns també realitzen 
aquest programa i perquè molts dels 
participants ja formen part del Club 
d'Atletisme A 4 el km i, per tant, ja 
entrenen de forma regular durant tot 
l'any.

NOVEMBRE 2013

Ppresentació dels equips del CE 
Llerona

L’1 de novembre de 2013, al matí, va 
tenir lloc al camp de futbol de la zona 
esportiva de Llerona la presentació de 
tots els equips que formen part del Club 
Esportiu Llerona la present temporada. 

En total hi van assistir més de 300 
futbolistes, nois i noies, de diferents 
edats, que formen part dels 26 equips 
del club. També hi van ser presents els 
coordinadors, entrenadors i delegats 
de cada equip i els membres de la junta 
directiva del CE Llerona, així com 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez.

El Club A 4 el km participa amb 
setze atletes a la cursa 
Behovia-San Sebastián

Setze atletes del club d’atletisme 
franquesí A 4 el km van participar el 10 
de novembre de 2013 a la cursa 
Behovia-San Sebastián, de 20 km de 
recorregut. 

Les marques que van fer els corredors 
del Club d’Atletisme A 4 el km són les 
següents: Jaume Aragonès, 1 h 11 min 
31 s; Esteban Romero, 1 h 16 min 49 s; 
Joaquim Cardona, 1 h 18 min 40 s; 
Xavier Roca, 1 h 19 min 15 s; Lluís 
González, 1 h 26 min 50 s; Rafa Lora, 1 
h 29 min 20 s; Carmen Martín, 1 h 30 
min 30 s; David Aldonza, 1 h 31 min 14 
s; Jordi Brillas, 1 h 31 min 16 s; Santi 
Carreras, 1 h 32 min 27 s; Daniel 
Priego, 1 h 35 min 22 s; Sergi Alexan-
dri, 1 h 36 min 34 s; Francesca Parra, 1 
h 44 min 51 s; Montse Nzang, 1 h 47 
min 22 s; Núria Buil, 1 h 50 min 4 s; 
Mireia Massot, 1 h 52 min 9 s.

Les instal·lacions esportives reben 
els visitants de 
l'intercanvi Comenius

Alumnes i professors estrangers del 
programa Comenius van visitar 
diversos indrets del municipi al llarg de 
la setmana de l’11 al 17 de novembre 
de 2013. Com que el projecte se 
centrava en l'esport i la salut, l’Escola 

Joan Sanpera i Torras, que va ser  
l'amfitriona d'aquest intercanvi, va 
convidar el grup de visitants a fer una 
visita a les instal·lacions esportives 
municipals, a més a més de la visita 
històrica a l'ajuntament.

En aquesta visita, que va ser concreta-
ment a les instal·lacions esportives de 
Corró d'Avall, el grup va ser rebut pel 
regidor d'Esports, José Ramírez, i el 
director gerent del Patronat Municipal 
d'Esports, Josep Campaña. Un cop feta 
una breu explicació sobre l'equipa-
ment, alumnes i professors van ser 
obsequiats amb el llibre del 30è 

aniversari del Patronat Municipal 
d'Esports. A continuació se'ls va fer 
una visita guiada per les instal·lacions 
en què van poder veure el pavelló 
poliesportiu, el camp de futbol, les 
pistes de tennis, les pistes de pàdel i la 
piscina.

Els visitants, procedents d'Anglaterra, 
Polònia i Islàndia, van marxar el 
diumenge 17. Al llarg dels dies que van 
ser a Catalunya van conèixer el 
municipi de les Franqueses -inclòs 
l'Ajuntament, el seu principal complex 
esportiu i l'entorn general-, la capital de 
comarca, Granollers, i la ciutat de 
Barcelona.

Presentació dels equips 
d’handbol de les Franqueses de la 
temporada 2013-2014

El 16 de novembre de 2013 va tenir lloc 
la presentació de tots els equips 
d’handbol base del Patronat Municipal 
d’Esports juntament amb els equips del 
club AEH Les Franqueses al Pavelló 
Poliesportiu Municipal de les Franque-
ses.

13 equips conformen l’escola d’handbol 
del PME en la temporada 2013-3014: el 
prebenjamí, benjamí masculí A, 
benjamí masculí B, aleví femení A, aleví 
femení B, aleví masculí A, aleví masculí 
B, infantil masculí, infantil femení, cadet 

masculí A, cadet masculí B i cadet 
femení. Per part de l’AEH Les Franque-
ses enguany presenten dos equips, el 
sènior masculí i el juvenil femení.

A partir de les 19 h va tenir lloc la 
desfilada de tots els equips davant 
d'una grada plena. Acte seguit hi van 
haver els parlaments de les autoritats, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el president de l'AEH les 
Franqueses, Rafael Rosario, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez, que van fer 
entrega d'uns rams de flors i plaques a 
tots aquells jugadors que porten 10 
anys practicant handbol al municipi. 

També es va fer un reconeixement als 
periodistes esportius locals Ramon 
Solé, Miqui Güell i Pol Garcia. Per últim, 
es va fer la tradicional foto de grup i 
després les fotografies individuals de 
temporada per a cada equip. 

Abans de la presentació van tenir lloc 
els partits del juvenil femení contra el 
BM Granollers, a les 16 h, i el del cadet 
masculí A contra l’Esplais de Castelló 
d'Empúries, a les 17.30 h. Un cop 
finalitzada la presentació es va jugar el 
partit del sènior masculí davant el 
Vallag, a les 20.15 h.

Francesc Marsol i Ana Belén 
García guanyen la 2a edició de la 
cursa Els 10 km de les Franqueses

El diumenge 17 de novembre de 2013 
a les 10 h va tenir lloc la segona edició 
de la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses, amb sortida i arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El mal temps, tot i que no va 
impedir que la prova se celebrés, va 
fer, això sí, que alguna de les 620 
persones inscrites es quedés casa. 

No va ser el cas de Francesc Marsol i 
Ana Belén García, que van quedar en 
primer lloc en la categoria masculina i 

femenina, respectivament. Marsol va 
fer un temps de 34 min 48 s i Garcia de 
40 min 34 s.

Jaume Aragonès, secretari del Club 
d’Atletisme A 4 el km, entitat que 
organitza la cursa amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, es va mostrar molt satisfet 
amb el nombre de participants, i va 
confirmar que hi haurà una tercera 
edició de la prova l’any vinent.

A banda de la vessant esportiva, 
aquesta cursa té l’objectiu de recaptar 
diners per a la lluita contra el càncer de 
ronyó. Els diners recaptats enguany (un 
mínim de 3 € per inscrit, segons 
Aragonès, més l’aportació de l’empre-
sa patrocinadora Pfizer i la que fa 
l’Ajuntament de les Franqueses) es 
donaran, com l’any passat, a la 
Fundació Privada Institut Recerca de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El Patronat Municipal 
d'Esports signa un conveni amb 
Alwayssoccer

El matí del 22 de novembre de 2013, 
l'empresa Alwayssoccer i el Patronat 
Municipal d'Esports van signar un 
conveni per a l'organització d'activitats 
de formació i promoció esportiva, 
estades i/o jornades de tecnificació al 
municipi de les Franqueses.

Alwayssoccer és una empresa 
especialitzada en l'organització de 
clubs i escoles de futbol, estades, etc. 
El representant de l'empresa va signar 
el conveni amb el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Es planta una alzina per al Bosc 
de La Mitja

El 27 de novembre de 2013 al matí 
diverses autoritats municipals i 
representans de La Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
van plantar una alzina al Bosc de La 
Mitja. Des de 2003 és tradició fer 
créixer el Bosc de La Mitja (a l'avingu-
da de Sant Julià, 64-66, de Granollers), 
per això cada any s'hi planta un arbre. 
Aquest 2013, com que no es tracta 
d'un any olímpic, s'hi ha plantat una 
alzina. A l’acte hi van assistir els 
alcaldes de Granollers i Canovelles, el 

primer tinent de les Franqueses, Esteve 
Ribalta, el regidor d’Esports de les 
Franqueses, José Ramírez, i també el 
regidor d'Esports de la Garriga, Joan 
Esteban, el president de l’AE La Mitja, 
Toni Cornellas, i el president de la 
Federació Catalana d’Atletisme, Joan 
Villuendas, entre altres personalitats. 
Aquest és un dels actes previs a la 
celebració de la cursa.

La primera passejada per a la 
gent gran del cicle “A cent cap als 
cent” té lloc a les Franqueses

El 28 de novembre de 2013 va tenir lloc 
a les Franqueses la primera caminada 
dins el cicle de passejades A cent cap 
als cent que organitza la Diputació de 
Barcelona juntament amb els pobles i 

ciutats adjuntats. Aquest programa va 
destinat a persones de més de 65 anys 
que fan activitat esportiva en el seu 
municipi.

Els pobles convidats van ser Castellde-
fels, Vilanova i la Geltrú i Santa 
Perpètua de Mogoda. En total, uns 170 
participants, que van poder gaudir dels 
camins i espais de les Franqueses. 

La passejada va començar al voltant de 
les 10 h des del Complex Esportiu 
Municipal en sentit Milpins, on es va fer 
una parada per esmorzar i on seguida-
ment es va reprendre la passejada, que 
va arribar fins a Corró d'Amunt. Un cop 
allà es va fer el dinar de germanor i la 
cloenda de l'acte.

Durant la passejada i tota la jornada hi 
va ser present el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Presentació dels equips del CF Les 
Franqueses

Després de l’ajornament del passat 16 
de novembre per mal temps, el 30 de 
novembre de 2013 va tenir lloc a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall la presentació oficial del CF Les 
Franqueses d’aquesta temporada 
2013-2014. L’acte va començar a les 
16 h amb la desfilada dels 21 equips del 
club, uns 170 jugadors en total.

Després de les fotos oficials de cada 
equip, que es van fer amb els cotxes 
d’època que estaven a la gespa i que 
van cedir per a l’ocasió els patrocina-
dors del club, es va jugar el partit de 3a 
Divisió Catalana que enfrontava el 
primer equip del CF Les Franqueses 
contra l’Olímpic de la Garriga, i que va 
acabar en empat a 1 gol.

DESEMBRE 2013

Els equips prebenjamí i 
benjamí masculí d’handbol del 
PME assisteixen a la Trobada 
Handbolicat de la Llagosta

El 6 de desembre de 2013 va tenir lloc 
a la Llagosta la Trobada Handbolicat de 
la Marató de TV3 on cada any 
participen equips d'handbol de les 
Franqueses. Aquest any era el torn 
dels equips prebenjamí de la Laura 
Saperas i del benjamí masculí del Joan 
Lax. La matinal va consistir a jugar 
partits en format triangular davant 
equips com el Granollers, la Llagosta i 
el Polinyà. Un bon matí gaudint de 
l'esport, companyonia i joc net amb els 
companys d'altres municipis.

El Barça, el Vila-real i la Fundació 
Marcet, campions de la Interna-
tional Golden Cup 2013

El FC Barcelona en categoria aleví, el 
Vila-real CF en benjamí i la Fundació 
Marcet en prebenjamí van ser els 
equips campions de la segona edició de 
la International Golden Cup que es va 
disputar entre el 6 i el 8 de desembre a 
les Franqueses i a la Garriga. 

Han jugat el torneig més de 50 equips, 
alguns provinents d’Itàlia, com la 
Roma, o d’altres punts de l’Estat 
espanyol, com l’Atlético de Madrid, el 
Vila-real o el Rayo Vallecano, i de clubs 
tan destacats del futbol català com el 
FC Barcelona, el Cornellà, el Sant 
Andreu o l’Europa; uns 700 jugadors 
d’entre 6 i 12 anys d’edat, que han 



www.lesfranqueses.cat/esports 27 Butlletí informatiu del Patronat Municipal d’Esports
Activitats puntuals

GENER 2013

Bateig del km 7 de la Mitja 
Marató amb el nom d’Alfredo 
Codina

El 8 de gener de 2013 es va fer l'acte 
de bateig d'un quilòmetre més de la 
Mitja Marató Granollers-Les Franque-
ses-La Garriga, el km 7, dedicat en 
aquesta ocasió al garriguenc Alfredo 
Codina. El km 7 de la Mitja es troba just 
al davant de l’entrada de la urbanitza-
ció Els Gorchs, a Llerona.

El mateix Alfredo Codina Casals, de 76 
anys, acompanyat dels seus fills Josep i 
Marc, va col·locar la rajola. L’acte va 

comptar amb la presència de l’alcalde 
de les Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, el de Granollers, Josep 
Mayoral, la de la Garriga, Meritxell 
Budó, l’alcalde de Canovelles i 
president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, José Orive, el president 

de l’Associació Esportiva La Mitja, Toni 
Cornellas, així com diversos regidors 
d’aquests ajuntaments i col·laboradors 
de la Mitja.

Toni Cornellas va explicar l’homenatge 
a Alfredo Codina per la seva dedicació 
durant tots aquests anys a la prova. 
Codina es va mostrar molt agraït i 
satisfet de “col·laborar amb tot el que 
es pugui amb el municipi i amb la 
comarca, crec que és el que s’ha de 
fer”. Codina va ser reconegut com a 
ànima i “speaker” de la prova.

60 jugadors participen a la 
jornada de lliga de bàdminton del 
campionat del CEVO

El diumenge 13 de gener de 2013 va 
tenir lloc al pavelló poliesportiu 
municipal de les Franqueses del Vallès 
la jornada de lliga de bàdminton 
corresponent al campionat del CEVO 
(Consell Esportiu del Vallès Oriental). 

Hi van prendre part jugadors de totes 
les poblacions del Vallès Oriental amb 
uns 60 participants entre les diferents 
categories d’infantil, cadet i juvenil, 
masculí i femení. 

L’actuació dels jugadors locals va ser 
notable dins del rànquing. Marta 
Guirado va guanyar en la seva 
categoria en imposar-se a la final a una 

altra jugadora del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, Laura 
Pares, en categoria juvenil femenina. 

En categoria cadet masculí, Borja 
Vinagre va guanyar la seva eliminatòria 
arribant a la final després de superar en 
la semifinal Mario Maqueda, també 
jugador local.

El Club de Tir amb Arc de les 
Franqueses participa al XLVI 
Campionat de Catalunya

El XLVI Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc i el VI Campionat Para-Ar-
chery celebrat el diumenge 13 de 
gener de 2013 a Castellar del Vallès va 
comptar amb la major participació de la 
història: 192 esportistes. Es van 
proclamar 26 nous campions de 
Catalunya.
 
Els arquers més joves del Club de Tir 
amb Arc de les Franqueses van fer 
gala d’una gran serenitat en la 
competició i van suportar sense queixa 
el fred que feia al pavelló. Destaca la 
medalla de bronze aconseguida per 
Izan Garcia en la modalitat d’arc 
recorbat en categoria esquirol amb 250 
punts i la cinquena posició en la 
mateixa modalitat de Joan Arnal amb 
233 punts. Guerau Camí va aconseguir 
medalla d’or en la modalitat d'arc nu 
categoria esquirol. Els germans Oriol 

Ros i Adrià Ros van quedar sisens. El 
primer en arc recorbat cadet i el segon 
en arc recorbat aleví.
 
El president del Club, Juan Antonio 
Galo, va competir en arc compost 
categoria sènior. Li van faltar molt pocs 
punts per passar a les eliminatòries 
però va estar tota la jornada donant 
suport als companys. Ángel Galiano es 
va enfrontar en les eliminatòries amb el 
qui va ser finalment el campió de 
Catalunya en la modalitat d’arc nu 
sènior.

Lliurament de l’equipament 
esportiu als monitors del Club A 4 
el km que col·laboren amb el 
programa Entrena la Mitja

El 15 de gener de 2013 va tenir lloc a la 
sala de plens de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès el lliurament de 

l’equipament als monitors del Club A 4 
el km que van col·laborar amb el 
programa Entrena La Mitja a les 
Franqueses. Amb aquest acte es va 
reconèixer la seva tasca envers la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

L’acte va comptar amb la presència del 
regidor d’Esports, José Ramírez, el 
president del club d’atletisme franquesí 
A 4 el km, Toni Flores i, en representa-
ció de l’Associació Esportiva La Mijta, 
Toni Cornellas i Joan Villuendas. Es van 
lliurar 25 equipaments per als monitors, 
que en aquesta edició va comptar amb 
més de 130 inscrits. El paquet constava 
d’una samarreta de màniga curta, unes 
malles i un tallavent.

Les jugadores de l’amateur 
femení del CF Bellavista Milán fan 
un calendari per aconseguir 
recursos econòmics

Les components de l’equip amateur 
femení del CF Bellavista Milán van fer 

un calendari del 2013 amb l’objectiu 
d’obtenir ingressos extres amb la seva 
venda que ajudessin a cobrir el 
pressupost de la temporada.

Aquest conjunt milita en la màxima 
categoria territorial catalana la qual 
cosa suposa un augment de despeses 

molt considerable en relació a la 
categoria on jugaven la campanya 
anterior. Es van editar un total de 500 
calendaris que es venien a un preu de 5 
euros cadascun. Com és habitual en 
aquest tipus de calendari, les jugadores 
de l’amateur femení del CF Bellavista 
Milán sortien als diferents mesos de 
l’any.

Gran tarda d’handbol a les 
Franqueses amb el partit entre el 
BM Granollers i l’US Ivry francès

Les Franqueses del Vallès va viure el 
17 de gener de 2013 una fantàstica 
tarda d’handbol al Pavelló Poliesportiu 
Municipal amb el partit internacional 
que va enfontrar el BM Granollers i 
l’US Ivry, equip de la lliga francesa. Els 
dos equips van jugar amb molta 
intensitat oferint grans moments 
d'handbol. A la mitja part del partit es 
va sortejar una samarreta del BM 
Granollers signada per tots els jugadors 
del primer equip, que va anar a parar a 
una seguidora de l'equip francès. 
Durant el descans també es va 
aprofitar per fer un partidet entre 
l’equip aleví masculí de les Franqueses 
i el del BM Granollers. El resultat final 
del partit entre el BM Granollers i l’Ivry 
francès va ser de 31-26 a favor dels 
primers.

Alta participació al XXI Cros 
Escolar i al XVIII Cros Popular 
malgrat les previsions de mal 
temps

El dissabte 19 de gener de 2013 es va 
celebrar el XXI Cros Escolar i el XVIII 

Cros Popular de les Franqueses del 
Vallès amb una participació molt 
elevada: un total de 430 corredors i 
corredores, una vintena menys que a 
l’edició de l’any passat. Són unes xifres 
molt positives si es tenen en compte les 
previsions d’intenses pluges que hi 
havia per a aquest dia.

La prova, organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports amb la col·labora-
ció del Club Fondistes Bellavista, el club 
A 4 el km, el CB Les Franqueses i 
l’AEH Les Franqueses, amb el suport 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
es va disputar al parc de Milpins de 
Corró d’Avall, com l’any passat.

Com és habitual, les primeres curses 
que es van fer, a partir de dos quarts 
de deu del matí, van ser les dels 
corredors de més edat per tal que els 
nois i noies més petits participessin 
quan les temperatures fossin més altes, 
per bé que el temps va ser molt millor 
de l’esperat i només va ploure en 
alguns moments.

El guanyador del Cros Popular en 
categoria masculina va ser Toni 
Antúnez, de l’equip Aire Esport, mentre 
que en categoria femenina es va 
imposar Carmen Martí, del club A 4 el 
km.

A continuació es van disputar les 
proves de cadet masculí (Andrés 
Campoy, CA Canovelles) i femení 
(Núria Carbonell, CA Montornès), 
infantil masculí (Nabil Aldori, EE la 
Garriga) i femení (Carla Pérez, CA 
Montornès). Cap a les 11 del matí va 
tenir lloc la primera entrega de premis 
de les curses disputades.

A la segona part de la matinal es van 
córrer les curses dels més petits, de 

major a menor edat. Els guanyadors a 
les diferents categories van ser: aleví 
masculí, Álex Salgado, EE la Garriga; 

aleví femení, Inas Kajtih, EE la Garriga; 
benjamí masculí, Álex Lozano, CA 
Granollers; benjamí femení, Aymara 
Danieluk, CA Granollers; prebenjamí 
masculí, Pol Granado, CA Canovelles, 
prebenjamí femení, Carla Casellas, 
Escola Guerau de Liost; mini masculí, 
David Mateos, Escola Colors, i mini 
femení, Noa Robles, Escola Guerau de 
Liost.

El lliurament de premis va anar a 
càrrec de l’alcalde de les Franqueses 
del Vallès, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports, José Ramírez, i els represen-
tants del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental Santi Gener i Maria Antònia 
Jorba. Tots els participants van rebre 
una samarreta commemorativa i 
esmorzar al finalitzar cada cursa. 

Finalitza el Taller de Danses 
realitzat a l’Escola Camins dins 
del programa d’activitats esporti-
ves per a les escoles

La penúltima setmana de gener de 
2013 va finalitzar el Taller de Danses 
que va tenir lloc a l’Escola Camins dins 
del Programa Esportiu per a les 
Escoles del Patronat Municipal 
d’Esports. “Peu Polidor”, “La masove-
ra”, “El ball de la civada”... van ser 
algunes de les danses populars 
catalanes que els alumnes de 1r de 
Primària de l’Escola Camins van ballar 
dins de les classes d’iniciació a la 
Dansa que el Patronat Municipal 

d’Esports porta a terme als centres 
escolars del municipi, a través del 
Programa d’Activitats Esportives per a 
les escoles 2012-2013.

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, 
campió de Catalunya

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, i Cristina 

Sanz, del Club Diagonal, es van 
proclamar campions del XVI Campionat 
de Catalunya, celebrat del 9 al 27 de 
gener de 2013 a les instal·lacions de 
Baix Bowling de Sant Vicenç dels 
Horts.

Artur Colomer, amb un total de 3.825 
pals, (212,50 de mitjana) va guanyar 
amb comoditat la final que va tenir lloc 
el 26 de gener, seguit per Álvaro-José 
Cardona, del Club Barcelona (3.735 
pals). Marcial Ovide (3.675 pals), del 
BC Diagonal de Barcelona, amb una 
sèrie final de 1.301 pals, va assolir la 3a 
posició.

Diumenge 27 va ser el torn de la final 
femenina, Cristina Sanz (3.414 pals), 
del Club Diagonal, va guanyar la prova 
en una ajustada final amb la seva 
companya d’equip Roser Romero 
(3.322 pals) i Lia Mojarro (3.291 pals), 
del Club Seven-3 de Sant Esteve 
Sesrovires.

Les millors sèries va ser per a Marcial 
Ovide i Roser Romero amb 1.301 i 
1.211 pals respectivament, i les millors 
partides les van assolir Cristina Sanz, 
amb 244 pals, i Artur Colomer, amb 
268 pals. 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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El campió olímpic Kiprotich 
guanya la Mitja més 
multitudinària

La 27a edició de la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
disputada el diumenge 3 de febrer de 
2013 va ser la més multitudinària de les 
celebrades fins ara, amb 10.000 
corredors, 2.000 més que en la 
passada edició.

El favorit de la prova, l’actual campió 
olímpic Stephen Kiprotich es va 
imposar amb un temps d’1 h 01 min 15 
s, seguit a 3 segons de Carles Castillejo, 
que va fer una excel·lent cursa. 

Amb aquesta marca Castillejo va batre 
el rècord de Catalunya. En tercer lloc 

va quedar el kenyà David Maru, amb un 
temps d’1 h 3 min 53 s.

En categoria femenina la primera atleta 
va ser la kenyana Jebichi Yator, amb 1 
h 14 min 24 s; la segona, Vanessa 
Veiga, amb 1 h 15 min 1 s; i la tercera, 
la navarresa Raquel Gómez, amb 1 h 
15 min 26 s.

També s’ha de destacar, com passa 
des de fa anys, la gran afluència de 
públic als carrers animant els atletes al 
llarg del recorregut. Al seu pas per les 

Franqueses els atletes també van 
comptar amb el suport de l’Escola 
Municipal de Música Claudi Arimany de 
les Franqueses del Vallès. El Combo de 
l’escola va interpretar diverses peces 
musicals mentre els corredors feien la 
cursa.

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez, van seguir la prova al llarg del 
matí i també van ser presents al 
lliurament de premis de premis que es 
va realitzar en finalitzar la cursa.

Mònica Ausàs i Francesc Garcia, 
elegits millors esportistes 
amateurs a la XVII Nit de l’Esport 
de les Franqueses

La XVII Nit de l’Esport de les Franque-
ses del Vallès, que es va celebrar el 
divendres 8 de febrer, va tornar a ser 
un èxit. 

Més de 400 persones van assistir a 
l’acte organitzat pel Patronat Municipal 
d’Esports en el qual es fa un reconeixe-
ment públic i es premia aquells 
esportistes, persones i entitats 
esportives locals que van destacar pels 
seus èxits i dedicació durant la 
temporada 2011-12.

En aquesta edició es va premiar 
Mònica Ausàs, del Club Balonmano 

CLEBA León, i Francesc Garcia, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses, com a 
millors esportistes amateurs.

Cal destacar que la gala va comptar la 
presència de la granollerina Laia Pons, 
medallista olímpica als Jocs de Londres 
amb l’equip espanyol de natació 
sincronitzada. A més de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
també regidors de l’equip de govern 
Rosa Maria Isidro, Rosa Maria Pruna, 
Esteve Ribalta, Josep Randos, Gisela 
Santos i Vanessa Garcia, eren presents 
a l’acte el director general de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya, Gerard 
Figueras, el diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom, 
el coordinador d’Esports de la Diputa-
ció de Barcelona, Daniel Laga, i el 
senador i president de la Taula 
Assessora de l’Esport Català, Josep 
Maldonado.

El programa de la nit es va iniciar amb 
el lliurament dels diplomes als 73 
nominats i nominades, esportistes de 
les categories promoció masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1999 i 
2003), categoria formació masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1994 i 
1998), categoria amateur masculí i 
femení (nascuts al 1993 i anys 
anteriors) i categoria millor entrena-
dor/a. Després del sopar es va donar 
pas al lliurament dels guardons 
corresponents a les gestes esportives 
en reconeixement per haver assolit 
destacades fites durant la temporada 
2011/2012, als mèrits personals i als 
premis especials.

Acte seguit va arribar l’hora de 
conèixer els millors esportistes en les 
diferents categories. El premir al millor 
entrenador/a va ser per a Xavier 
Corbinos, del Patronat Municipal 

d’Esports, secció handbol, campió de la 
lliga infantil femení d’handbol, 2n 
classificat a la fase sector del Campio-

nat d’Espanya i 3r al Campionat de 
Catalunya. En categoria promoció 
femení, el guardó va ser per a Wiam 
Koubiss, del Karate Nokachi, campiona 
de Catalunya en la disciplina de kumite 
individual i per equips i subcampiona 
de Catalunya en la disciplina de kata. 
En categoria promoció masculí el premi 
va ser per a Oriol Miró, de la Unió 
Ciclista Les Franqueses, guanyador de 
la triatló de l’Ametlla i de la duatló 
d’Altafulla i tercer a la duatló de 

Granollers. En categoria formació 
femení va ser premiada Tania Henán-
dez, del Club Natació Granolers, 
campiona d’Espanya i de Catalunya 
d’hivern i estiu de combo i membre de 
la selecció espanyola infantil de natació 
sincronitzada. En categoria formació 
masculí el guardó va ser per a Pol 
Torres, del BM Granollers, campió de 
Catalunya i d’Espanya per equips i 
subcampió d’Espanya amb la selecció 
catalana. 

Els darrers premis van ser per als 
millors esportistes en categoria 
amateur. En amateur femení la 
guanyadora va ser Mònica Ausàs, del 
Club Balonmano León, jugadora a la 
lliga ABF d’handbol femení, la màxima 
categoria estatal, i membre de la 
selecció espanyola júnior. En categoria 
amateur masculí el guanyador va ser 
Francesc Garcia, de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, 3r classificat en categoria 
elit al campionat de ciclocròs de Lleida, 
4t al ciclocròs de Mataró, 5è a la prova 
del Campionat de Catalunya de Vic i 5è 
a la prova del Campionat de Catalunya 
de Ciclocròs disputada a Corró d’Avall. 

Golbol i corfbol durant la Setmana 
Cultural a l’escola Guerau de Liost

L’escola Guerau de Liost va celebrar, 
del 4 al 8 de febrer de 2013, la 10a 
Setmana Cultural, dedicada enguany a 
“La Vida Saludable”. Durant aquests 
dies es van fer un munt d’activitats 
sobre la bona alimentació, les actituds 

positives i optimistes que ens fan ser 
feliços i també l’activitat física. Entre 
d’altres, es van practicar dos esports 
poc coneguts com el golbol i el corfbol, 
i van poder provar l’experiència de 
desplaçar-se en una cadira de rodes. 
Aquests esports tenen com a principal 
característica que són integradors. Així, 
el golbol el practiquen esportistes 
invidents o deficients visuals i al corfbol 
els equips són mixtos, formats per 
quatre homes i quatre dones.

Més de 350 participants a la 
pedalada L’Aventura és l’aventura 
2013 de la UC Les Franqueses

La pedalada L’Aventura és l’aventura, 
que es va disputar el diumenge 17 de 
febrer de 2013, va tornar a ser un èxit, 
amb 370 participants. La prova, 
organitzada per la Unió Ciclista Les 
Franqueses amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports tenia dos circuits, 
amb sortida i arribada al parc de 
Milpins de Corró d’Avall.  El primer 
circuit, de dificultat alta, era un 
recorregut de 40 km mentre que el 
circuit de dificultat mitjana-baixa era de 
20 km. El guanyador de la cursa en 
categoria masculina va ser Marc 
Trater, mentre que Anna Villar es va 
imposar en categoria femenina. L'acte 

de lliurament dels trofeus va comptar 
amb la presència de l'alcalde de les 
Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, i del regidor d'Esports, José 
Ramírez, així com del president de la 
UC Les Franqueses, Toni Serra. Tots 
els participants van ser obsequiats amb 
una samarreta commemorativa i 
l'esmorzar.

El Facebook del Patronat 
Municipal d’Esports supera els 
1.000 seguidors en el seu primer 
any de creació

A punt de complir-se (març 2013) l’any 
de la creació del Facebook del Patronat 

Municipal d’Esports de les Franqueses 
del Vallès aquest projecte de comunica-
ció 2.0 ja compta amb 1.100 seguidors.

La presència del PME al Facebook, que 
es va produir al mes de març del 2012, 
s’orientava cap a la difusió dels 
esdeveniments i activitats esportives 
que es realitzen al municipi. Aquest 
objectiu de comunicació, de generació 
de debats i d’interacció amb la 
ciutadania que és el Facebook s’està 
aconseguint plenament.

La presència del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses a les 
xarxes socials es complementa amb el 
Twitter, que també s’utilitza per donar a 
conèixer notícies esportives, l’agenda 
esportiva del cap de setmana i 
informacions puntuals.

El Twitter del PME és @Pmesportslf i 
l’adreça de Facebok és www.face-
book.com/patronatmunicipaldes-
ports.lesfranqueses.

Bona experiència de l’Escola de 
Bàsquet a la visita al Palau 
Blaugrana per veure un partit de 
l’Euroleague

El 28 de febrer de 2013 una expedició 
de quaranta persones va assistir al 
partit d’Euroleague entre el Futbol Club 
Barcelona i el Kimski de Moscou. Com 

cada any el Patronat Municipal 
d’Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses organitzen la tradicional 
sortida anual al Palau Blaugrana per 
veure un partit en directe. En aquesta 
ocasió els prop de quaranta franque-
sins van poder veure l’escalfament en 
directe dels jugadors. 

Els més petits, emocionats, van poder 
fotografiar-s’hi. Per la seva banda, els 
jugadors es van mostrar molt simpàtics 
i atents. En un partit molt intents es va 

acabar imposant el FC Barcelona per 
71 a 69.
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Dues seleccions universitàries 
japoneses d’handbol 
s’enfronten als equips de les 
Franqueses

El dimarts 5 de març de 2013 va tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses del Vallès dos partits 
d'handbol de caire amistós amb dues 
seleccions universitàries japoneses que 
realitzaven una estada a Barcelona. 

En un partit es van enfrontar l'equip 
cadet femení de l'Handbol Les 
Franqueses amb el Chugoku Handball 
University Japan, i al segon l'equip 
sènior masculí i el Shikoku Handball 
University Japan. La bona predisposi-

ció per part dels combinats va perme-
tre veure un gran espectacle. 

Com a mostra de benvinguda es va 
entregar a les seleccions japoneses 
unes banderoles representatives i uns 
pins de la celebració del 30è aniversari 
del Patronat Municipal d’Esports. Els 
capitans Paula Bertos i Santi Tomàs 
també van entregar sengles plaques 
commemoratives als capitans dels 
equips japonesos. Acabats els partits es 
va fer una fotografia de grup amb tots 
els presents. 

El regidor d'Esports, José Ramírez, 
acompanyat del president, Rafael 
Rosario, i altres directius de l’AEH Les 
Franqueses, va lliurar de record per la 
seva estada al municipi franquesí una 
reproducció de la façana de l'Ajunta-
ment als dos conjunts universitaris 
japonesos. Finalment es va servir un 
petit refrigeri per a tots els jugadors i 
jugadores.

Donació dels beneficis de la cursa 
“Els 10 km de les Franqueses” a 
l’Hospital de Sant Pau

El 12 de març de 2013 a la tarda es va 
fer a l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona l'acte de donació dels 
beneficis de la cursa Els 10 km de les 
Franqueses amb la presència del Club 
d'Atletisme A 4 el km de les Franque-
ses del Vallès i la Fundació Privada 
Institut Recerca de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP).

Per part de l'IRHSCSP hi van assistir el 
Dr. Barnada, director del servei 
d'Oncologia de l'Hospital de Sant Pau, i 

el Dr. Kulisevsky, Director General 
IRHSCSP, i per part del club A 4 el km 
la impulsora de la cursa, Meritxell 
Riera, i el vicepresident de l’entitat, 
Javier Ramírez.

El Club A 4 el km va lliurar als repre-
sentants de l’hospital un taló per un 
import de 2.415 €, que correspon als 
beneficis que es van assolir a la 1a 
cursa benèfica Els 10 de les Franqueses 
celebrada el 18 de novembre de 2012. 

Els diners es destinaran al Servei 
d'Oncologia Mèdica per realitzar 
estudis d'investigació per a la curació 
del càncer de ronyó.

Sortida del grup d’Activitat Física 
per a la Gent Gran a Manresa

El divendres 15 de març de 2013 el 
grup d’Activitat Física per a la Gent 
Gran va realitzar una sortida al municipi 
de Manresa. Aquesta activitat 
s'emmarca dins del programa de 
passejades “A cent cap als cent”, de la 
Diputació de Barcelona.

El punt de trobada del grup va ser 
l’habitual en aquestes ocasions, el 
Complex Esportiu Municipal de les 

Franqueses, per agafar l’autocar i 
dirigir-se cap a Manresa. Un cop allà 
van rebre els representants de la resta 

de municipis que també participaven 
en l’activitat: Corbera del Llobregat, El 
Prat del Llobregat i Manresa, 350 
participants en total.

La caminada va iniciar-se a les 9.30 h 
al Complex El Congost i van anar fins a 
la Torre de Santa Caterina, per 
continuar la marxa fins a l’Ermita de la 
Guia i, per últim, el darrer tram fins al 
Parc del Cardener. Va ser un recorre-
gut d'11 km. Per finalitzar l’activitat, es 
va realitzar un dinar de germanor amb 
tots els grups.

Finalitza el torneig de Pàdel 
Blackcrown Les Franqueses

El 4 de març de 2013 va començar el 
Torneig de Pàdel Blackcrown organitzat 
per +9 Pàdel i Blackcrown amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. En aquesta competició hi 
van participar 80 parelles repartides en 
les diferents categories: masculí B i C, 
femení B i C i mixta B i C.

El torneig havia de finalitzar el 10 de 
març però a causa de la pluja va 
acabar el dissabte 16 de març. Aquest 
últim dia es van jugar les finals de cada 
categoria i es va fer l’entrega de 
premis, que va comptar amb la 
presència de l’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, i del regidor 
d’Esports, José Ramírez. Tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l’organització i també van 
entrar en el sorteig de diferents regals.

Set equips de les Franqueses 
participen a la Trobada de Mini-
handbol

El 17 de març de 2013 va tenir lloc la 
trobada de minihandbol a Granollers. 

Els equips de les Franqueses que van 
participar-hi van ser un total de set: 1 
prebenjamí, 2 benjamins masculins i 1 
femení, 2 alevins masculins i 1 femení.

El torneig consistia a jugar una fase 
prèvia i a continuació els equips 
classificats jugaven la fase final. El 
prebenjamí i el benjamí masculí van 
passar a la fase final. Van perdre 
davant els que finalment van acabar 
guanyant el torneig, l'Handbol Bordils i 
el BM la Roca 1.

Amb tot, s’ha de destacar la bona 
representació i participació per part de 
tots els jugadors a la trobada i 
felicitar-los per la gran feina feta.

Dos equips del PME a la Trobada 
d’Escoles de Bàsquet

El 17 de març de 2013 es va realitzar la 
tradicional Trobada d'escoles de 
bàsquet que organitza l'Escola Pia de 
Granollers. Dos equips de l'Escola de 
Bàsquet del Patronat Municipal 
d'Esports van participar d'aquesta 
divertida i entretinguda trobada matinal 
que va combinar bàsquet i diversió.

En aquesta edició la trobada es va 
realitzar al Pavelló Congost de 
Granollers i per a molts jugadors/es va 
ser el seu primer partit amb reglament. 
Per part franquesina, van participar-hi 
els equips entrenats per Josep Lozano i 
l'equip dirigit per Sarai Budia i Carla 
Alacambra, tot i que també van anar-hi 
jugadors del grup de l’Escola que 
entrena Guillem Estrada.

El format de trobada d'aquest any 
combinava partits de bàsquet i 
concursos individuals, amb altres 
activitats esportives. Un cop acabats 
els partits i activitats, tots els partici-
pants van ser obsequiats amb un regal 
commemoratiu.

Exitosa participació als 
Tornejos de Setmana Santa 2013 
dels equips de bàsquet del PME

Les vacances de Setmana Santa no 
van aturar el bàsquet. Així, els equips 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
categories mini masculí i cadet femení 
van participar en el X Torneig de 
Cambrils i el I Torneig Mercat del Ram 

de Vic, respectivament.

El mini masculí, entrenat per la Carla 
Alacambra i la Sarai Budia, va estar 
cinc dies a terres tarragonines en un 
torneig de primer nivell on es van 
combinar activitats basquetbolístiques i 
experiències de convivència que molts 
d’ells no oblidaran. Esportivament, van 
assolir la millor classificació en els 
darrers anys de participació: el cinquè 
lloc. El dissabte 23 de març de 2013 
van començar el torneig contra l’equip 
local de Cambrils perdent per un ajustat 
64-58 en un partit d’allò més trepidant. 
L’endemà es van imposar al BC Sant 
Quirze per 67-54 en un molt bon partit 
dels jugadors entrenats per la Carla. 
Molt encert en el llançament i un forta 
defensa tota la pista van ser les claus 
de la victòria. A la tarda, l’esforç del 
matí els va passar factura i van perdre 
per 65-38 contra el Toulouse francès. 
La derrota contra el Toulouse va 
condemnar l’equip a haver de lluitar pel 
cinquè lloc. En aquesta fase es va 
imposar al Bàsquet Altafulla per 70-17 i 
a la darrera jornada es va imposar per 
un contundent 52-33 a l’Escola El 
Salvador de Saragossa. 

El miler de jugadors que van participar 
en aquest torneig (44 equips de 4 
categories diferents) van passar el 25 
de març a les instal·lacions de Port 
Aventura.

Pel que fa al torneig cadet femení, 
l’equip entrenat pel Toni Olivares i 
l’Albert Pericas va fer un paper molt 
digne al I Torneig Mercat del Ram de 
Vic-Femení Osona. La competició, de 
tres dies, es va iniciar el 25 de març i 
les franquesines també van debutar 
amb victòria ajustada i treballada 
contra el CB Torelló (46-50). En el 
següent partit, contra les amfitriones, el 
Femení Osona, van caure en un mal 

partit per 32-49. I en el darrer partit 
d’aquesta primera fase, l’equip 
franquesí va caure derrotat contra 
l’equip italià del Fanfulla. La superioritat 
física de les italianes les va portar a 

perdre per un contundent 34-60. 
Aquesta derrota les portava a lluitar 
per la cinquena posició i en aquesta 
lluita, primer es van imposar de forma 
còmoda al Femení Osona B per 57-35 i 
en el darrer partit de la competició van 
caure derrotades per l’Askatuak de 
Sant Sebastià per un clar 37-60.

Aida González i Judith Berruezo, 
medalla de bronze al 
Campionat europeu de Twirling 

Les franquesines Aida González i Judith 
Berruezo, components del Club Twirling 

La Torreta van obtenir medalla de 
bronze al campionat d'Europa celebrat 
a Amsterdam els dies 28, 29 i 30 de 
març de 2013. A la competició hi van 
prendre part clubs procedents de 
Bèlgica, Noruega, Croàcia, Itàlia i 
França, a més d’Holanda, el país 
amfitrió.

L'infantil masculí d'handbol de les 
Franqueses guanya el Torneig de 
Calella

Després de fer un campionat molt 
complet, l’infantil masculí d’handbol del 
PME Les Franqueses va guanyar el 
prestigiós Torneig de Calella de 2013, 
que va tenir lloc durant el període de 
Setmana Santa. L’equip franquesí va 
superar a la semifinal un equip alemany 
a priori més fort físicament i amb més 
llançament. La final, contra l'Epic 
Casino de Matadepera, va acabar en 
empat. Per determinar el guanyador es 
va realitzar una pròrroga on qualsevol 
petit error donaria la victòria a un o 
altre equip. El punt d’inflexió el va 
posar l'equip franquesí, que es va 
acabar emportant una final molt 
treballada i demostrant els mèrits que 
els van portar a aconseguir del títol de 
campions.

ABRIL 2013

El conseller Felip Puig repeteix a 
les trobades de petanca de les 
Franqueses

La XVI Trobada de Petanca, organitza-
da pel Club Petanca Corró d’Amunt i el 
Patronat Municipal d’Esports, es va 
celebrar el dissabte 6 d’abril de 2013 a 
la zona esportiva de Corró d’Amunt. 
Diverses entitats del municipi, el CP 
Bellavista, el CP Corró d’Amunt, el CP 
Llerona i el CP Casal d’Avis de Corró 
d’Avall i el de Bellavista, s’havien citat 
per gaudir d’una matinal amistosa. 

El conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, va participar a la Trobada. 
L’afició del conseller per la petanca és 
coneguda i en diverses ocasions ha 
practicat aquest esport amb les entitats 
del municipi. El conseller Felip Puig i 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, van competir entre ells i 
l’alcalde va resultar-ne el guanyador 
–era la primera vegada que superava 
el conseller. En un ambient distès el 
conseller va assegurar que si hagués 
sabut que l’alcalde estaria tan content 
de guanyar-lo li hauria donat peixet en 
trobades passades. Felip Puig va agrair 
la rebuda del poble de Corró d’Amunt i 
va destacar el gran ambient per part de 
tots els jugadors al llarg de la jornada.

Les partides van començar a les nou 
del matí i es van allargar fins a la una. 
A mig matí, pels volts de les deu, es va 
fer una parada per gaudir d’un 
esmorzar de forquilla i ganivet. Un cop 
acabat l’àpat es va entregar un record 
als representants de les entitats de 
petanca de les Franqueses i tots els 
assistents van rebre un metre per, tal i 
com va dir l’alcalde, “establir una única 
mesura quan juguem”. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
regalar al conseller un exemplar del 
llibre que commemora el 30è aniversa-
ri del Patronat, “30 anys al teu costat”, i 
un clauer. Tant el regidor José Ramírez 
com el director-gerent del Patronat 
Municipal d’Esports, Josep Campaña, 
també van jugar a petanca. La regidora 
de Sanitat i Gent Gran i Agricultura, 
Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria 
Pruna, també va fer acte de presència 

a la trobada.

270 ciclistes participen al XVIII 
Trofeu BTT Corró d’Amunt

El Club Ciclista Corró d’Amunt va 
organitzar el XVIII Trofeu BTT Corró 
d’Amunt el diumenge 7 d’abril de 2013. 
La cursa era vàlida per a l’Open 
Barcelona i la Kid’s Cup, i va reunir més 
de 270 ciclistes. El recorregut tenia una 

distància de 7 km exigents i alhora 
divertits per als participants. L’itinerari 
de la Kid’s Cup tenia una distància de 
350 m. El president del CC Corró 
d’Amunt, Josep Mauri, va dir que el 
circuit és dels més valorats pels 
ciclistes gràcies a la combinació de 
zones molt tècniques. 

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, van valorar el 
paisatge de Corró d’Amunt com a ideal 
per a la pràctica de la BTT. Els boscos 
frondosos amb pistes forestals ràpides 
són de les preferides pels amants 
d’aquest esport. 

La Trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix un centenar de nens i 
nenes

Un centenar de nens i nenes va 
prendre part a la tradicional Trobada 
d'escoles de bàsquet de les Franqueses 
2013 que es va celebrar el cap de 
setmana del 13 i el 14 d’abril al pavelló 
poliesportiu municipal.

Un total de 110 participants d'onze 
equips van prendre part a la jornada 
que va organitzar el Patronat Municipal 
d'Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses.

L'activitat, d'allò més divertida i 
didàctica, suposava el primer “partit” 
de la seves carreres basquetbolístiques 
per a molts. Es van jugar partits, tot 
separant tres categories (2005, 2006 i 
2007). Els clubs participants van ser: el 

PME Les Franqueses, el CB Lliçà 
d'Amunt, el CB Vila de Montornès, el 
CB Santa Perpètua i l'Escola Pia de 
Granollers. Els partits es van disputar 
amb les normes del reglament del 
minibàsquet, on no hi ha puntuació, per 
fomentar el principi bàsic d'aquest 
reglament, jugar. Entre partit i partit, 
l'organització de la trobada, els 
entrenadors de bàsquet del PME Les 
Franqueses, van preparar activitats 
paral·leles en què, de forma individual, 
els jugadors i jugadores van poder 
millorar conceptes de bot i tir de 
manera divertida. Un cop acabats els 
partits es va fer l'entrega de medalles 
per a tots els participants i es va 
realitzar un esmorzar de germanor.

9 franquesins participen al XXXV 
Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate

El XXXV Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate es va disputar 
el cap de setmana del 20 i 21 d’abril de 
2013 a Leganés (Madrid) amb uns 500 
participants. Els karatekes tenien fins a 
13 anys i eren de les categories kata, 
kumite y prekumite. Nou components 
del gimnàs Nokachi de les Franqueses 
formaven part de la selecció catalana: 
Xavi Sevillano, Ainoa Astorga, Jordi 

Valdivia, Aaron Raya, Juan Sánchez, 
Izan Sevillano, Rafa Migueles, Roger 
Burriel i Wiam Koubiss. Al campionat 
van destacar les medalles de bronze de 
Roger Burriel i Juan Sánchez en kumite 
masculí i la proclamació com a campió 
d’Espanya de Jordi Valvidia en 
categoria de prekumite masculí. 

Més de 1.100 participants a l’XI 
Caminada Popular de les 
Franqueses

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès, que va tenir lloc el 21 
d’abril de 2013 al matí, va superar els 

1.100 participants, un nou rècord 
d’inscripcions. El Patronat Municipal 
d’Esports, organitzador de l’esdeveni-
ment, havia previst per a aquesta 
onzena edició poder arribar fins a un 
màxim de 1.200, xifra que se situa ja al 
límit de la capacitat logística per fer que 
una caminada d’aquests tipus sigui 
satisfactòria per a tothom.

Com és tradicional, la sortida i arribada 
es va fer des de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

A partir de les 8 del matí els partici-
pants van fer un recorregut per 
diversos punts del municipi, que els va 
portar a esmorzar a la zona esportiva 
municipal de Corró d’Amunt. Una 
vegada van finalitzar la caminada, tots 
els participants van rebre un obsequi 
commemoratiu, que en aquesta ocasió 
era una capelina amb el logotip del 30è 
aniversari del Patronat Municipal 
d’Esports, un entrepà de botifarra i 
també van participar al sorteig de 
diversos obsequis. 

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès va tornar a comptar amb 
la col·laboració del Club Bàsquet Les 
Franqueses i l’AE Handbol Les 
Franqueses.

Els alumnes de l'Escola de Tennis 
de les Franqueses gaudeixen del 
Trofeu Comte de Godó

El 23 d'abril de 2013 l’Escola de Tennis 

Jordi Plana va fer la tradicional sortida 
al Trofeu Comte de Godó. És el tercer 
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del 
Club de Tennis Cardedeu i els alumnes 
de l'Escola de Tennis de les Franqueses 
del Patronat Municipal d’Esports. Uns 
40 alumnes van gaudir de l’ambient del 
Godó veient diferents partits de 
jugadors com Tommy Robredo, 

Nicolay Davydenko, Tomas Berdych, 
entre d’altres, i també van poder 
demanar autògrafs i fer-se fotos amb 
Rafa Nadal.

MAIG 2013

Tercera posició del cadet femení 
d'handbol al sector de Campionat 
d'Espanya a Castro Urdiales

El 10, 11 i 12 de maig de 2013 es va 
disputar la fase sector del Campionat 
d'Espanya d’handbol a Castro Urdiales 
on el cadet femeni d'handbol de les 
Franqueses va participar. 

Al primer partit davant les locals de 
Castro Urdiales van aconseguir una 
gran victòria en guanyar per un ajustat 
22 a 23 gols. L’endemà, dissabte, van 
jugar davant el BM Zuazo, primeres del 
País Basc. L’enfrontament també va 
ser molt igualat fins al tram final, on les 
jugadores basques van marxar en el 
marcador per 8 gols de diferència. 

El diumenge encara hi havia opcions de 
classificació per al Campionat d’Espan-
ya si es guanyava el Villaverde de 

Madrid i acompanyaven els resultats 
dels altres equips. El partit de Villaver-
de va ser molt intens i, tot i començar 
amb un parcial negatiu, les jugadores 
franquesines van tornar al partit 
escurçant la diferència. A partir de la 
segona meitat el Villaverde va marxar 
en el marcador amb un joc molt 
elèctric. 

La participació en aquest sector s’ha de 
considerar positiva, amb bons resultats 
malgrat que només es va aconseguir 
una victòria. Les dues derrotes van ser 
davant de dos equips molt competitius. 
Cal felicitar les jugadores i el cos tècnic 
per la fita aconseguida, uns grans 
resultats que mostren l'esforç i 
constància d'aquest grup.

Es lliuren els premis del concurs 
de fotografia de l’XI Caminada 
Popular

El 14 de maig de 2013 va tenir lloc 
l’acte de lliurament dels premis del 
concurs de fotografia de l’XI Caminada 
Popular de les Franqueses que es va 
celebrar el mes d’abril organitzada pel 
Patronat Municipal d’Esports. 

L’acte de lliurament es va fer a la 
primera planta del Complex Esportiu 
Municipal de les Franqueses, on hi 
havia instal·lada una exposició amb una 
mostra de les fotografies presentades 
enguany al concurs i va anar a càrrec 
de l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

Els guanyadors del concurs de 
fotografia van ser els següents. Primer 
premi, José Antonio Pérez, de Montor-
nès, que va presentar la fotografia “Un 
día espléndido”. El 2n premi va 
correspondre a Ismael Cañas, de les 
Franqueses del Vallès, amb la fotogra-
fia “Reflexant la caminada”. El 3r premi 
va ser per a Imma Puerto Sánchez, de 
Ripollet, per la instantània “Camí de 
roselles”.

L’infantil femení d’handbol, segon 
a la Fase Sector disputada a Elx

L’equip infantil femení d’handbol de les 
Franqueses, que va disputar el 18 i 19 
de maig de 2013 a Elx la Fase Sector 
per accedir al Campionat d’Espanya es 
va quedar a les portes, amb una 
meritòria segona posició. 

A la competició van jugar-hi l’Elx, el 
BM Roquetas i el BM Cartagena, a més 
del conjunt franquesí. Les jugadores 
franquesines van aconseguir dues 
victòries, davant l’Elx, 20-22, i contra el 
BM Cartagena, 16-33. El partit que 
decidia, doncs, el campió de la Fase 
Sector, va ser el que enfrontava les 

franquesines contra el BM Roquetas. El 
rival es va mostrar molt superior i es va 
endur la victòria per 29-16, aconseguint 

així la classificació per al Campionat 
d’Espanya. L’experiència va ser molt 
positiva per a les jugadores, segur que 
no l’oblidaran. Cal felicitar-les i seguir 
endavant, ja que encara tenen molt 
camí per recórrer.

Quim Magán guanya la cursa El 
Trencacoll

La 1a Cursa de Muntanya El Trencacoll 
es va disputar el diumenge 19 de maig 
de 2013 amb 400 corredors, el nombre 
màxim de participants que s’havia fixat 
el Club Ciclista Corró d’Amunt. 

Per primera vegada, el Club Ciclista va 
deixar la bicicleta per un dia i es va 
calçar les vambes per córrer. Per a la 
prova va recuperar el Trencacoll, un 
antic camí que havia quedat en desús i 
inutilitzable. La cursa oferia dos 
recorreguts: un de llarg de 21 km i un 
altre de curt de 10 km. Tant un 
recorregut com l’altre presentaven uns 

terrenys variats, ràpids i tècnics, i de 
diversos nivells que divertien i feien 
suar de valent els participants. 

El campió absolut de la cursa va ser 
Quim Magán (El Món) amb un temps 
d’1 h 28 min 44 s. 

La satisfacció dels corredors va animar 
els organitzadors a muntar una segona 
cursa l’any vinent. Els participants, a 

més de l’excel·lent organització, van 
destacar els paratges naturals del poble 
de Corró d’Amunt que afegien un plus 
d’atracció a la cursa. 

JUNY 2013

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras 
practiquen vela

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras van 
gaudir d'una jornada de vela el 
dimecres 5 de juny de 2013. Dins del 
Programa Escolar de Promoció 
Esportiva (PEPE), entre el Patronat 
Municipal d'Esports i les escoles es va 
organitzar la sortida de bateig de vela 
al Port Olímpic juntament amb el 
Centre Municipal de Vela de Barcelona.
 
El bon temps i vent de la jornada van 
afavorir la pràctica esportiva. Els nens i 
nenes van participar-hi amb molta 
il·lusió i van poder gaudir d’un esport 
diferent. 

600 esportistes a la XXIX Diada 
de l’Esport

La XXIX Diada de l’Esport, organitzada 
pel Patronat Municipal d’Esports, va 
tenir lloc el dissabte 8 de juny de 2013. 
La jornada va aplegar més de 600 
esportistes amb els seus acompan-
yants animant des de les grades.

A partir de les 9 h es van jugar al 
pavelló i a la pista poliesportiva els 
partits de la secció de bàsquet i 
handbol del Patronat Municipal 
d’Esports. També va haver-hi la 
trobada del grup de bàdminton, 
patinatge, aeròbic, gent gran, psicomo-
tricitat i prebenjamí.  

Tots els participants de la XXIX Diada 
de l’Esport van tenir un petit obsequi: 
un pilota de platja. A més de rebre un 
esmorzar o berenar segons la franja 
horària en què juguessin o competissin. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
donar les gràcies a tots els jugadors, 
esportistes, entrenadors, col·labora-
dors, delegats, amics i familiars per 
acompanyar dia a dia tots els petits 

esportistes del Patronat i fer que 
l’esport a les Franqueses no pari de 
créixer.

D’altra banda, el diumenge 9 de juny 
va haver-hi jornada de portes obertes a 

la zona d’aigües del Complex Esportiu 
Municipal. Una cinquantena de 
participants van poder gaudir d’una 
estona a la piscina de les Franqueses, 
ja que hi havia lliure accés.

Més de 400 competidors prenen 
part al IV Trofeu d’equips Karate 
Nokachi de les Franqueses

El 8 de juny de 2013 es va celebrar el 
IV trofeu equips Karate Nokachi on es 
van inscriure 12 clubs d’arreu de 
Catalunya. El trofeu va comptar amb la 
participació de més de 400 competi-
dors. 

Les categories van ser des dels més 
petits de 5 anys fins als sèniors, tots 
ells en modalitat de kumite (combat) i 
per equips. Agustín Núñez i Montse 
Marín, responsables d’aquest esdeve-

niment, es van mostrar molt orgullosos 
i agraïts per la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports, Sidorme, 
Sports Granollers, Esclat i Fck, així com 
amb pares i amics que van fer possible 
la IV festa del karate Nokachi.

Alfonso Guillen i Ana Belén 
García, primers classificats de la 
27a Cursa de Bellavista

Alfonso Guillen i Ana Belén García van 
ser el guanyadors de la 27a edició de la 

Cursa de Bellavista celebrada el 9 de 
juny de 2013. La prova, organitzada pel 
Grup Fondistes de Bellavista, amb el 
suport del Patronat Municipal 
d’Esports, va reunir enguany més de 
700 corredors. La forta pluja del 
dissabte, que va obligar a tornar a 
marcar el circuit, i el fet que la Cursa de 
Pineda, que tradicionalment es feia el 
primer diumenge de mes i enguany ha 
estat el segon, va minvar la presència 
de participants a Bellavista en relació a 
l’any passat.

Es dóna la circumstància que en la 
present edició de la prova el guanyador 
masculí, Alfonso Guillen, i el tercer 
classificat Jordi Martos, són de 
Bellavista. El segon lloc va ser per a 
Gerard Molist. La guanyadora en 
categoria femenina, Ana Belén García, 
resideix a Granollers, però també havia 
estat veïna de Bellavista. El segon lloc 
en categoria femenina va ser per a la 
franquesina de Bellavista i component 
del club A 4 El km, Camen Martín, i el 
tercer per a Mari Martínez.

A banda de la bona organització i un 
traçat exigent i atractiu, cal destacar 
una vegada més la gran quantitat 
d’obsequis que l’organització va lliurar 
als participants. Hi havia una samarreta 
tècnica i pantaló, una bossa de 
productes d’alimentació, així com 
esmorzar i fins i tot aperitiu per a qui li 
venia de gust. També es van sortejar 
120 lots de diversos productes entre els 
participants. 

El lliurament de premis de la 27a Cursa 
de Bellavista va anar a càrrec de 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esport, José 
Ramírez, i el president del Club 
Fondistes de Bellavista, Ramón 
Berruezo.

Maverick i Isaac Viñales visiten el 
Centre Tècnic del Vallès

El pilot de Moto3, Maverick Viñales, i el 
seu cosí i també pilot de la mateixa 
categoria, Isaac Viñales, van visitar el 
Centre Tècnic del Vallès el 12 de juny 
de 2013.

 L’alcalde Francesc Colomé i el director 
del Centre, Joan Montcanut, van rebre 
els pilots, que van visitar les instal·la-

cions i, a continuació, van oferir una 
xerrada als alumnes, que els van poder 

fer preguntes i demanar autògrafs. 

115 alumnes gaudeixen de la 
Jornada de Primària 
organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports

El divendres 14 de juny de 2013 a partir 
de les 9 del matí es va realitzar a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall la Jornada de Primària, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports, que va reunir 115 alumnes. 

Tots els participants eren nens i nenes 
de sisè de les escoles de les Franque-
ses del Vallès, concretament del 
Guerau de Liost, Bellavista Joan Camps 
i Joan Sanpera i Torras. Les escoles 
Colors i Camins no hi van assistir 
perquè encara no tenen alumnes de 
sisè.

Un total de 115 escolars van participar 
en la jornada, que estava dividida en 

diferents esports, futbol, handbol, 
bàsquet i bàdminton, que es realitzaven 
entre el camp de futbol, el pavelló i la 
pista poliesportiva.

Els alumnes estaven dividits en 
diferents equips que portaven una 
samarreta (obsequi del Patronat 
Municipal d’Esports) especial per a 
l’ocasió i d’un color diferent per 
diferenciar-se entre equips.

A mig matí el Patronat Municipal 
d’Esports va obsequiar tots els 

participants amb un bon esmorzar per 
agafar forces de cara a la segona part 
de la jornada.

Abans de finalitzar l’activitat i com a 
cloenda es va fer la tradicional foto de 
grup amb la presència de l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramirez, que 
van tenir l’ocasió de saludar i conversar 
amb els nens i nenes de com havia 
anat la jornada.

Gran acollida de la I Edició del 
Torneig de Futbol Base del CF 
Bellavista Milán

El cap de setmana del 15 i 16 de juny 
de 2013 es va celebrar a la zona 
esportiva municipal de Bellavista la I 
edició del Torneig de Futbol Base del 
CF Bellavista Milán amb una molt bona 
climatologia i molta afluència de públic 
als dos camps. 

El torneig va complir els objectius 
marcats, que eren principalment que 

els participants s'ho passessin bé i 
donar una bona imatge del CF 
Bellavista Milán a nivell organitzatiu, 
esportiu i social.

Resultats de les finals: 
-Categoria escola: 
EF Vallès 4 - CF Parets 2
-Categoria prebenjamí: 
CF Parets 6 - UE Sant Fost 2
-Categoria benjamí: 
FC Argentona 3 - UEC Mataró 6
-Categoria aleví: CF Bellavista Milán  - 
CE Lliçà d'Amunt 2

Exitosa cloenda de temporada del 
Club de Bàsquet Les Franqueses

El diumenge 16 de juny de 2013 el Club 
de Bàsquet Les Franqueses va reunir 
uns cent vuitanta participants en el 
tradicional dinar-cloenda de final de 
temporada. En una jornada d'allò més 

divertida, els petits i els pares van 
realitzar partits i competicions al 
pavelló i un cop acabades les diferents 
activitats els assistents van poder 
gaudir del primer bany de l'any a la 
piscina municipal. Aquest any, com a 
l'anterior edició, una botifarrada amb 
mongetes van servir per acomiadar 

una temporada llarga que ha tingut 
com a premi més especial l'ascens del 
primer equip femení a la Segona 
Divisió Catalana.

Després de la botifarrada la junta 
directiva del club va aprofitar per fer un 
sorteig d'articles de l’entitat. A l'acte hi 
van ser presents el regidor d'Esports, 
José Ramírez, i la regidora de Cultura, 
Rosa M. Isidro.

Sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran a Perata- 
llada, l’Estartit i les Illes Medes

El dijous 20 de juny de 2013 va tenir 
lloc la sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran que organitza 
el Patronat Municipal d’Esports. En 
aquesta ocasió van visitar Peratallada, 
l’Estartit i les Illes Medes.

La jornada va iniciar-se ben d’hora, poc 
abans de les 8 del matí, amb el grup de 
56 persones convocades a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Cal destacar la presència de la regidora 
de Cultura, Rosa Maria Isidro, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

Al voltant de les 10.30 h es va arribar a 
Peratallada, un petit poble que pertany 
al municipi de Forallac, al Baix 
Empordà, i que ha estat declarat 
conjunt històric en formar part d’un 
dels nuclis històrics de l’arquitectura 
medieval més importants de Catalunya. 
Es va fer una visita guiada durant la 
qual es va ensenyar als assistents els 
edificis més representatius: l’església, 

l’antiga casa consistorial i les antigues 
muralles de la ciutat.

Finalitzada la visita a les 13.30 h, el 
grup es va desplaçar a l’Estartit, i més 
concretament al Restaurant la Sal, on 
es va poder degustar un menú molt 
complet amb un arròs de la zona.

Per finalitzar la sortida es va realitzar 
un creuer amb un sorprenent trimarà, 
amb visió submarina -únic a Catalun-
ya-, que es distingeix pel confort del 
seu equipament i l’estabilitat en la 
navegació, sent un exemple de 
seguretat gràcies a tres quilles 
compartimentades, així com per la 
seva cabina submergida, dotada de 
grans finestrals per oferir una visió 
excepcional de la riquesa del fons marí 
de les Illes Medes.

L’AE Pompeu Fabra clou la 
temporada

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d'Amunt la tradicional cloenda de 
l’AE Pompeu Fabra. Com cada any es 
va realitzar el torneig de Mixball, que 
consisteix en una lligueta a punts 
combinant partits de bàsquet i de futbol 
7. Cada partit guanyat sumava 3 punts.

S’hi van inscriure 6 equips, encara que 
finalment només van prendre-hi part 5. 
L' equip guanyador va ser l’AE 
Pompeu Fabra, empatat amb Cullell's 
Team. 

El dia del torneig hi van assistir entre 
participants i acompanyants unes 70 
persones. L’entitat espera tornar a 
repetir aquesta activitat l´any vinent.

Molt seguiment de la 1a edició del 
Memorial Juan Blázquez organit-
zat pel CF Bellavista Milán

El cap de setmana del 22 i 23 de juny 
de 2013 es va celebrar la primera 
edició del Memorial Juan Blázquez, 
organitzada pel Club Futbol Bellavista 
Milán. Aquest torneig va retre home-
natge a la trajectòria de Juan Blázquez, 
reconegut entrenador i home de futbol 
que va morir el passat mes de març a 
l’edat de 64 anys. Entre altres equips 
havia dirigit tres dels participants al 
torneig, la UE Canovelles, l’EC 

Granollers i el CF Bellavista Milán. 
L’altra conjunt participant va ser el CF 
Les Franqueses.

El desenvolupament del torneig va tenir 
molt de seguiment, sobretot el 
dissabte, amb gran afluència de públic i 
mitjans de comunicació. Va ser un 
emotiu reconeixement a una persona 
molt coneguda a nivell futbolístic 
comarcal i també en altres àmbits 
socials i empresarials.

Els resultats dels partits van ser els 
següents:
-Semifinals: CF Les Franqueses 3 - EC 
Granollers 6; CF Bellavista Milán 3 - UE 
Canovelles 1
-Final: CF Bellavista Milán 2 - EC 
Granollers 2 (l’EC Granollers va ser el 
guanyador en vèncer a la tanda de 
penals per 2 gols a 3).

Alta participació d’esportistes i 
familiars a la cloenda de la 
temporada de tennis i pàdel

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la zona esportiva municipal de 
Corró d’Avall la cloenda de la tempora-
da de tennis i pàdel. L’activitat va 
reunir molts participants, que van 
poder gaudir d’una gran matinal 
practicant el seu esport.

En tennis, de les 8.30 a les 10 h van 
prendre-hi part 20 adults. De les 10 a 
les 11 h van fer-ho 22 nens i nenes 
nascuts els anys 2004, 2005 o 2006. De 
les 11 a les 12 h hi van prendre part 20 
nens i nenes dels anys 2001, 2002 o 
2003, i de les 12 a les 13 h, 10 nens i 
nenes del 1996 fins al 2000.

En total, doncs, per la cloenda del 
tennis van passar 72 alumnes i els seus 

corresponents pares i mares o 
familiars, més de 150 persones en 
total, que van poder gaudir de campio-

nats per parelles de pares/mares i fills. 
La matinal també va comptar amb la 
presència del regidor d'Esports, José 
Ramírez.

Pel que fa al pàdel hi van participar uns 
70 alumnes, els quals es van dividir en 
dos quadres per fer un minitorneig 
entre ells (campionat masculí i femení).

A partir de les 13 h tothom que va 
assistir a la jornada va poder gaudir 
d’un refrigeri a la pista poliesportiva 
coberta, on posteriorment va haver-hi 
una entrega d’obsequis i un sorteig de 
diferent material.

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses guanya la Granollers 
Cup de la seva categoria

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses es va classificar com a 
primer de grup a la fase regular de la 
Granollers Cup, després de guanyar 
tots els seus partits. El diumenge 30 de 
juny de 2013, però, era el torn de la 
veritat ja que es jugaven les fases finals 
de la competició.

Així doncs, a vuitens de final van 
guanyar amb comoditat el Helset if, per 
21 gols a 10. A quarts de final van 
guanyar el Charlottelund-1 per 17 a 14, 
en un partit que ja havien sentenciat a 
la mitja part. A semifinals es van 

enfrontar a l’equip Vestby Hk, format 
per unes jugadores noruegues molt 
fortes fisicament, però a qui van poder 
guanyar per 14 a 9. Aquest resultat els 
va donar el pas a la final del torneig, 
que van haver de jugar contra el 
conegut equip de l’Handbol Puig d'en 
Valls d'Eivissa al Palau d'Esports de 
Granollers. Les noies franquesines van 
jugar una molt bona final, que van 
guanyar per 16 gols a 9. 

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, va poder celebrar amb les 

jugadores aquesta victòria tan impor-
tant.

El Pavelló Poliesportiu Municipal i la 
pista coberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall van acollir, 
entre dijous i diumenge, 128 partits de 
la Granollers Cup 2013. Organitzada pel 
BM Granollers amb la col·laboració de 
l’AEH Les Franqueses, aquesta 
competició té com a objectiu promocio-
nar l'handbol i valors com l'esportivitat, 
el respecte i el joc net entre els més 
joves.
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Recepció de l’Ajuntament als tres 
equips d’handbol més destacats 
de les Franqueses

Els equips d’handbol del municipi 
continuen sumant èxits esportius. És 
per això que l’Ajuntament els va 
organitzar, com va sent habitual els 
darrers anys, una recepció per 
reconèixer públicament el seu esforç. 

A l’acte, que es va fer el 2 de juliol de 
2013 a la tarda a la sala de plens de 
l’Ajuntament, es va homenatjar els 
integrants del sènior masculí de l’AEH 
Les Franqueses i les integrants dels 
equips cadet i infantil femenins del 
Patronat Municipal d’Esports.
 
L’acte, al qual van assistir l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, i el 
president de l’AEH Les Franqueses, 
Rafael Rosario, a més dels integrants 
dels equips i pares i mares dels 

jugadors, va consistir en el lliurament 
de plaques commemoratives per part 
de l’alcalde als capitans i entrenadors 
de cada equip, el lliurament d’un 
obsequi per part del Patronat a cada 
membre dels equips, la seva signatura 

en el llibre d’honor, i la foto de grup. 
Enguany, a banda de la típica foto dels 
homenatjats a les escales de l’edifici de 
l’ajuntament també se’n van fer una a 
la plaça mirant cap amunt, ja que el 
fotògraf estava situat al balcó. Acte 
seguit es va fer un piscolabis per a tots 
els assistents.

Pel que fa a les gestes esportives 
d’aquests equips, cal recordar que el 
sènior masculí de l’AEH Les Franque-
ses va aconseguir l’ascens a la Segona 
Divisió Catalana en quedar 2n de la 
primera fase del grup B de la 3a Divisió 
Catalana Preferent. Per la seva banda, 
l’equip cadet femení del PME va 
quedar 4t al Campionat de Catalunya, 
3r al sector del Campionat d’Espanya 
que es va fer a Castro Urdiales i 
campió de la Granollers Cup de la seva 
categoria. L’infantil femení del PME va 
quedar 1r de la fase regular de la Lliga 
Catalana, subcampió de Catalunya i 2n 
al sector del Campionat d’Espanya 
celebrat a Elx.

Recepció de l’Ajuntament als 
equips sèniors femenins del CE 
Llerona i del CB Les 
Franqueses

El 3 de juliol de 2013 a la tarda, 
l’Ajuntament va fer una recepció als 
equips sèniors femenins del Club 
Esportiu Llerona i del Club Bàsquet Les 
Franqueses per reconèixer públicament 

la bona temporada que van fer i que va 
acabar amb l’ascens de categoria de 
tots dos equips. L’amateur femení del 
CE Llerona va pujar a la lliga Preferent i 
el sènior femení del CB Les Franqueses 
ho va fer a la 2a Divisió Catalana.
 
L’homenatge va tenir lloc a la sala de 
plens de l’Ajuntament i com el dia 
anterior, dia en què es va fer la 
recepció a tres equips d’handbol del 
municipi, el procediment va ser el 
mateix: atorgament de plaques als 

representants de cada equip, entrega 
d’un petit obsequi i signatura en el 
Llibre d’Honor d’Esports per part de 
cada integrant dels equips, foto de grup 
i piscolabis final al darrere de l’edifici 
consistorial.
 
A banda de jugadores i entrenadors 
dels clubs, a l’acte també hi van assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el president del CE Llerona, 
Jaume Viñas, i el del CB Les Franque-
ses, Esteve Moliner.

La Societat de Caçadors participa 
a la Festa Major de Bellavista

La Societat de Caçadors de Bellavista 
va participar enguany a la Festa Major 
de Bellavista. En concret, va organitzar 
un campionat de tir el dia 6 de juliol de 
2013. L’entitat franquesina va muntar 
un recorregut de caça al Camp de Tir 
de les Franqueses, situat al camp de Ca 
l’Aymerich de Corró d’Amunt. L’activi-
tat va començar a les 9 del matí i va 
comptar amb una bona participació.

Destacada participació del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses al 
LXIV Campionat de 
Catalunya Absolut i XVI Para-Ar-
chery

El LXIV Campionat de Catalunya 
Absolut i XVI Para-Archery es a 
celebrar el 7 de juliol de 2013 a l'estadi 
de Can Jofresa de Terrassa. Hi van 
participar 115 esportistes representants 
de diferents clubs de Catalunya i va 
destacar la presència del president de 
la Federació Catalana de Tir amb Arc, 
Francesc Altarriba, i el subdirector 
general d'Activitats Esportives i 
Infraestructures del Consell Català de 
l'Esport, Oriol Marcé.

Tots els participants van enfrontar-se a 
un doble repte: mesurar-se amb altres 
arquers i aguantar una forta calor. El 
Club de Tir amb Arc Les Franqueses va 
participar en el Campionat amb 12 
arquers i va obtenir resultats notables 
en les diferents categories i modalitats 
en què van participar.
 
En la modalitat d'arc recorbat categoria 
esquirol va destacar el primer lloc 
d'Izan Garcia amb 301 punts i el tercer 

lloc de Guerau Camí amb 183 punts en 
la distància de 12 metres.
 
En la modalitat d’arc recorbat categoria 
benjamí Ruben Ruiz va obtenir una 
meritòria tercera plaça amb 315 punts 
en una atapeïda competició on entre el 
segon i quart classificat només hi va 
haver 2 punts de diferència, i a més, el 
guanyador va batre rècord del 
campionat. Joan Arnal va obtenir la 
quarta plaça amb 314 punts.

Claudia Gómez va obtenir el primer lloc 
en la modalitat d'arc recorbat categoria 
aleví femení amb 554 punts tirant a 
dues distàncies, una primera tanda a 

30 metres i una segona a 18 metres. 
En aquesta mateixa modalitat en 
masculí Alfred Rodriguez va aconseguir 
la quarta plaça amb 492 punts i també 
va destacar la bona classificació 
d'Arnau Altarriba incorporat recent-
ment al Club.

Una altra nova incorporació al Club, 
Sonia Arredondo, va obtenir una 
meritòria cinquena plaça en arc 
recorbat novell tirant a 50 i a 30 
metres.
 
Alicia Viladomiu va ser primera en la 
seva categoria, arc nu sènior femení, 
amb 256 punts a gran distància de la 
segona classificada, tirant a 30 i 18 
metres. En aquesta mateixa modalitat 
en masculí, els arquers Ramon, Àngel i 
Jordi van enfontrar-se als millors de 
Catalunya obtenint uns resultats que 
amb seguretat milloraran en futurs 
esdeveniments.

S’inaugura el primer parc indoor 
d’Europa dedicat als esports 
extrems

El 4 de juliol 2013 es va obrir al públic el 
Green Indoor Park, el primer parc d’oci 
d’Europa que combina esports extrems 
amb activitats recreatives. Aquest 

equipament pioner ocupa 25.000 m2 
de superficie en unes antigues naus 
situades al camí de Can Carreró de les 
Franqueses. L’espai el van inaugurar 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el secretari general de 
l’Esport, Ivan Tibau, i el director general 
del Green Indoor Park, Hugo Arnaiz.
Al parc s’hi poden trobar des 
d’instal·lacions amb rampes per 

practicar esports extrems com l’skate, 
els patins o les bicicletes BMX, un 
circuit de karts elèctrics, màquines de 
jocs que simulen les curses de Fórmula 
1, escalèxtric, jocs infantils amb 
inflables, un rocòdrom, circuit de trial, 
etc. La inversió que s’ha fet per 
condicionar les naus és d’1,5 milions 
d’euros i ha permès crear una vintena 
de llocs de treball fixos. L’horari 
d’obertura és de dimecres a divendres 
de 16 a 22 h i els dissabtes i els 
diumenges de 10 a 20 h, i les tarifes 
van des dels 2 euros de l’entrada de 
visitant fins al 16 euros per a un dia 
complet.

A banda de la passejada per totes les 
instal·lacions, els representants polítics 
van voler provar els karts elèctrics i van 
fer unes quantes voltes al circuit. Al 
final de l’acte inaugural, tant l’alcalde 
de les Franqueses com el secretari 
general de l’Esport van firmar a sobre 
d’un dels grans grafits que hi ha per 
totes les parets de l’espai, la majoria 
dels quals són obra del conegut grafiter 
barceloní Berok.

A banda de l’alcalde, també van ser 
presents a la inauguració per part de 
l’equip de govern de l’Ajuntament de 
les Franqueses el regidor d’Esports, 
José Ramírez, la regidora de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut, Rosa M. 
Isidro, el regidor d’Urbanisme, Esteve 
Ribalta, la regidora de Polítiques 
Socials, Gisela Santos, i la d’Obres i 
Serveis, Vanessa García.

Finalitzen amb èxit les 
activitats d'estiu del Patronat 
Municipal d'Esports

El 26 de juliol de 2013 van finalitzar les 
activitats esportives d'estiu que 
organitza el Patronat Municipal 
d'Esports. En aquesta edició, el Juliol 
Esportiu va comptar amb un total de 
357 participants d’edats compreses 
entre els 5 i els 16 anys. Com cada any 
els nens i les nenes van poder utilitzar 
pràcticament tots els espais esportius 
de què disposa la zona esportiva de 
Corró d'Avall: el camp de futbol, el 
camp de futbol 7, pistes de tennis, el 
pavelló, la pista poliesportiva i les 
piscines cobertes i descobertes del 
Complex Esportiu Municipal de les 
Franqueses. En tots aquests espais es 
van poder realitzar activitats esportives 
com ara futbol, bàsquet, handbol, 
tennis, voleibol, bàdminton, etc.

També es van portar a terme altres 
activitats fora de la zona esportiva com 
ara la cursa d'orientació al parc de 
Milpins i la bicicletada que es va 
realitzar en un circuit pel poble amb 
sortida i arribada a la zona esportiva 
municipal. Aquestes activitats es van 
realitzar dins de l'horari del Juliol 
Esportiu, de 9 a 13 h. 

A part de les activitats diàries, cada 
grup va poder realitzar també activitats 
puntuals que duraven matí i tarda fora 
de les Franqueses:
-Sant Quintí de Mediona: circuit de 
tirolines
-Navarcles: caiac, escalada, canoa
-Collbató: “trekking” per la muntanya i 
escalada
-Parc Vallparadís: cursa d'orientació i 
escalada al rocòdrom
-Saldes: taller d'orientació i circuit de 
tirolines i ponts de mico

També s'ha de destacar la sortida que 
es va fer als Campionats del Món de 
Natació que es van portar a terme a la 
ciutat de Barcelona.

Per altra banda, el 26 de juliol també va 
acabar l'Escola de tennis i pàdel d'estiu. 
Aproximadament un centenar de 
participants van gaudir d'aquests 
esports durant el mes de juliol. Pel que 
fa al tennis hi havia grups segons edats 
on els participants van poder fer un 

intensiu cada dia de dilluns a divendres 
en la seva hora programada. En el cas 
del pàdel es van fer grups on cadascun 
d'ells va fer un petit intensiu d’1, 2 o 3 
dies a la setmana.

Per últim, dir que el 26 de juliol també 
van finalitzar els campus de futbol 
organtizats pel CE Llerona i el CF Les 
Franqueses, que es van portar a terme 
a la zona esportiva de Llerona i de 
Corró d'Amunt. Els clubs van acabar 
molt satifets de la participació obtingu-
da.
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L’equip Missirah de Parets 
guanya el III Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

La final de la tercera edició del Torneig 
Solidari de Futbol de les Franqueses, 
que es va jugar el 17 d’agost de 2013 a 
la tarda al Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Avall, va ser molt disputada. El 
partit, que enfrontava l’equip Missirah 

de Parets del Vallès amb el Banjae de 
Canovelles, va decantar-se a favor dels 
primers, que van acabar guanyant, 
després d’una pròrroga, pel resultat de 
3 gols a 2.

El matx, que va aixecar molta expecta-
ció i va omplir les grades de gom a 
gom, va ser molt emocionant, a causa 
de la igualtat i el bon joc dels dos 
equips. Si bé es van avançar els 
canovellins, els paretans van poder 
empatar el partit, i fins i tot posar-se 
per davant amb un 2 a 1. El Banjae, 
però, no va deixar d’atacar la porteria 
contrària fins que va aconseguir 
l’empat a 2 gols a pocs minuts del final 
del temps reglamentari. Tot apuntava 
que s’hauria de jugar mitja hora més de 
temps extra. I així va ser. A la pròrroga, 

però, només va poder marcar un dels 
dos equips, el Missirah, que va acabar 
enduent-se el torneig.

A l’acte d’entrega de premis van ser-hi 
presents l’alcaldessa accidental de les 
Franqueses, Rosa Maria Pruna, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. A la 
cerimònia es van donar trofeus al millor 
porter i al millor golejador del torneig, 
que van guanyar dos integrants de 
l’equip de Mataró, i als dos equips que 
van disputar la final.

Aquest és el tercer any que se celebra 
aquest torneig que organitza l’Associa-
ció Esportiva d’Immigrants del Vallès 
Oriental, amb seu a Bellavista, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Enguany 
hi han participat deu equips provinents 
de Vic, Mataró, Sabadell, Montornès, 
Parets, Granollers i Canovelles. La 
competició va començar el 22 de juny, 
cosa que va permetre poder disputar 
més partits que l’any passat, tots al 
Camp de Futbol Municipal de Corró 
d’Avall.

El CF Olímpic La Garriga guanya 
el 33è Trofeu Electrocamps de 
futbol

El 31 d’agost de 2013 a la tarda es va 
disputar la 33a edició del Trofeu 
Electrocamps de futbol a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. El 

guanyador del torneig va ser el CF 
Olímpic La Garriga. En segon lloc va 
quedar el CF Les Franqueses i en 
tercer el CF Vilanova del Vallès.

El torneig triangular, que constava de 
tres partits de 45 minuts de durada 
cadascun, va començar a les sis de la 
tarda, amb el partit entre els 
garriguencs i els vilanovins. Aquest 
matx va acabar amb empat a 0 gols i 
es va haver de resoldre a la tanda de 

penals, en què els garriguencs van 
acabar marcant quatre penes 
màximes, mentre que els vilanovins 
només en van transformar tres.

En el següent partit es van enfrontar 
l’equip local i organitzador del torneig, 
el CF Les Franqueses, i el perdedor del 
primer partit, el CF Vilanova del Vallès. 
Els franquesins es van mostrar 
superiors i van acabar guanyant per 1 
gol a 0. El darrer matx va enfrontar el 
conjunt local i l’equip garriguenc. 
Després d’una gran igualtat en el joc 
desenvolupat per ambdós conjunts, 
una rematada dins de l’àrea a les 
acaballes del partit va donar la victòria 
a l’Olímpic La Garriga, que es va 
acabar enduent el torneig. 
A l’entrega de les copes hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, i Marcel Camps i David 
Camps, en representació de l’empresa 
franquesina patrocinadora del torneig, 
Electrocamps.

SETEMBRE 2013

El CE Llerona guanya el III Torneig 
de Futbol Trofeu Ajuntament de 
les Franqueses

El Club Esportiu Llerona es va adjudicar 
el 4 de setembre de 2013 la tercera 
edició del Torneig de Futbol Trofeu 
Ajuntament de les Franqueses en 
derrotar el Club Futbol Les Franqueses 
pel resultat de 2 gols a 0. Al partit pel 
tercer i quart lloc, el CF Bellavista Milan 
va vèncer la US Corró d’Amunt per 3 
gols 1.

El III Torneig de Futbol Trofeu Ajunta-
ment de les Franqueses, organitzat pel 
Patronat Municipal d’Esports amb la 
col·laboració dels clubs participants, els 
més representatius del municipi, es va 
disputar els dies 3 i 4 de setembre.

A les 10 de la nit va començar, al Camp 
de Futbol Municipal de Corró d’Avall, la 
gran final del torneig entre el CE 
Llerona i el CF Les Franqueses, una 
reedició de la final de l’any passat, en 
què va guanyar el CF Les Franqueses 
per 3 gols a 2. El CE Llerona, doncs, 
tenia ganes de revenja i de seguida va 

fer notar que volia endur-se la copa. Al 
minut 9, després d’una jugada indivi-
dual per la banda dreta, Adrià Bona-
chela va driblar el seu defensor al límit 
de l’àrea i va engaltar un potent xut a 
l’escaire que va acabar al fons de la 
xarxa. El CE Llerona va continuar 
dominant la primera part.

A la represa, però, el CF Les Franque-
ses va sortir amb moltes ganes. Amb 

tot, va ser el jugador lleroní Àlex 
Español qui va estar a punt de marcar 
el segon gol per al seu equip enviant la 
pilota al pal al minut 11 de la segona 
part. Vuit minuts després, va ser el CF 
Les Franqueses el que va enviar una 
pilota al pal de la porteria defensada 
pel Llerona, en una jugada en què es 
va reclamar falta al porter. Quan 
semblava que el marcador ja no es 
mouria, Àlex Español va sentenciar la 
final amb el segon gol per al seu equip 
a tres minuts de l’acabament del matx.

A l’entrega dels premis per a tots els 
equips (vals en material esportiu per 
valor de 800 euros per al primer 
classificat, 600 per al segon, 400 per al 
tercer i 200 per al quart), hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, els presidents dels clubs 
i els capitans dels quatre conjunts. Acte 
seguit es va fer la foto de l’equip 
guanyador, que en les tres edicions del 
torneig sempre ha estat un equip 
diferent. En la primera va ser el CF 
Bellavista Milan i en la segona el CF 
Les Franqueses.

Quatre joves arquers del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses 
participen a la 10a edició del 
Trofeu Futurs Campions

El 8 de setembre de 2013 es va 
celebrar la 10a edició del Trofeu de 
Futurs Campions, amb la participació 
de quatre joves arquers del Club de Tir 

jugat, en camp de futbol 7, uns 120 
partits en total. Els resultats de les 
finals, la totalitat de les quals es van 
disputar diumenge a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, van ser els 
següents:
-Prebenjamí: Fundació Marcet, 4 – EC 
Granollers, 0
-Benjamí: Vila-real CF, 1 – Damm, 0
-Aleví: FC Barcelona, 1 – UD Cornellà, 0

En l’edició d’enguany de la competició, 
que ha tornat a organitzar amb èxit 
l’empresa Eventually Sport&Events 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d'Esports de les Franqueses, 

aquest municipi ha estat protagonista 
destacat, ja que ha estat seu de dues 
de les tres categories en la fase prèvia 
del torneig: l’aleví s’ha disputat a les 
instal·lacions municipals de Corró 
d’Avall i la prebenjamí a les de Corró 
d’Amunt.

Primers partits amistosos de la 
temporada de l'Escola de Bàsquet 
del PME

El 13 de desembre de 2013 van tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses els primers partits 

amistosos d’aquesta temporada de 
l’Escola de Bàsquet del Patronat 
Municipal d’Esports. En una hora es 
van disputar molts minipartits que van 
fer gaudir els més menuts de la secció 
de bàsquet. Els equips entrenats per 
Javi Liria i Josep Lozano es van 
enfrontar als de l’Escola del CB 
L'Ametlla. De mica en mica, aquets 
petits van aprenent la normativa del 

bàsquet i el que és més important, 
aprenen tot divertint-se.

Exhibició dels grups d’aeròbic 
escolar del PME

El 14 i 15 de desembre de 2013, el 
Patronat Municipal d’Esports va 
organitzar una exhibició de ball al 
pavelló poliesportiu municipal de Corró 
d'Avall. 

Les 21 nenes dels grups d’aeròbic que 
organitza el PME a les escoles Guerau 
de Liost, Joan Sanpera i Camins van 
mostrar al públic assistent les coreo-
grafies treballades durant aquest 
primer trimestre. Els nervis previs no 
van impedir que les nenes s’ho 
passessin d’allò més bé.

L’aleví femení d’handbol de les 
Franqueses participa a l’Hamboli-
cat d’Igualada

El 15 de desembre de 2013 l’aleví 
femení d’handbol de les Franqueses va 
disputar el torneig Hambolicat amb 
motiu de la Marató de TV3 a Igualada. 

El torneig va durar tot el matí i les 
franquesines van disputar tres partits. 
Els dos primers partits els van jugar 
contra el Tarragona i el Tàrrega A, amb 
reglament aleví expert de la federació. 
Per als qui no coneguin aquesta 
modalitat, es juga a camp sencer i es 
saca de centre després dels gols (una 
introducció a la zona). El tercer partit el 
van jugar amb reglament de minihand-
bol i a camp petit contra el Tàrrega B. 
L’equip franquesí estava format per 
només 6 nenes. Tot i amb això es va 
competir i treballar molt, guanyant el 
primer i el tercer partit i perdent contra 
el Tàrrega A de 2 gols de diferència. 

A més a més dels partits, els partici-
pants del torneig també podien gaudir 
d’una zona lúdica amb inflables, pintura 
de cara i diverses activitats, d’una 
xocolatada gratuïta, i pagant un petit 
import, fins i tot podies fer un passeig 
en globus.

En definitiva, les nenes s’ho van passar 
molt bé i van competir amb moltes 
ganes, tot col·laborant amb la Marató 
de TV3, que aquest any lluitava contra 
les malalties neurodegeneratives.

Presentació dels equips del CF 
Bellavista Milan

El 15 de desembre de 2013 es va fer la 
presentació de tots els equips del Club 
Futbol Bellavista Milan a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
En total van desfilar per la gespa 130 
jugadors i jugadores, esportistes que 
formen part d’un dels dotze equips del 
club de Bellavista. A la presentació hi 
va assistir l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
membres de la renovada junta directiva 
de l’entitat que encapçala Paco Flores.

Consell General del Patronat 
Municipal d’Esports

El 17 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sessió del Consell General 
del Patronat Municipal d’Esports a la 
sala polivalent del Complex Esportiu 
Municipal, acte que va estar presidit pel 
regidor d’Esports, José Ramírez, i que 
va reunir el conjunt de les entitats 
esportives locals i altres entitats, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel Patronat Municipal 
d’Esports durant l’any 2013 i la previsió 
per al 2014.

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millora en les instal·la-
cions esportives, de l’escola esportiva 
municipal, del manteniment de les 
instal·lacions, de les dades de participa-
ció del Patronat i del Complex Esportiu 
Municipal i de la convocatòria de 
subvencions per a activitats esportives 
per a l’any 2014. 

Cal destacar també l’assistència de 
Josep Randos, Rosa M. Isidro i Àngel 
Profitós, regidors de l’Ajuntament i 
membres del Consell d’Administració 
del Patronat Municipal d’Esports. Al 
finalitzar la sessió, el Patronat Munici-
pal d’Esports va oferir un refrigeri a tots 
els assistents per tal d’acomiadar l’any 
esportiu 2013 i felicitar a tothom les 
festes de Nadal.

Esmorzar de Nadal del Grup 
d’Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME

El 19 de desembre de 2013 va tenir lloc 

amb Arc Les Franqueses. La competi-
ció es va fer al camp municipal de tir 
amb arc del Fossat del Castell de 
Montjuïc de Barcelona. 

És un trofeu amb el qual s’inicia la 
temporada i en el qual només partici-
pen les categories dels més joves, és a 
dir, esquirol, benjamí, aleví, infantil, 
cadet i júnior (femení i masculí). Hi va 
haver una assistència rècord de més 
de cinquanta inscrits quatre dels quals 
eren representants del club franquesí, 
que van obtenir bons resultats. Així, 
Izan i Joan van quedar tercers en les 
seves categories (esquirol i benjamí). 
Claudia va quedar primera en aleví 
femení, i Alfred, quart en aleví masculí.

La jornada va ser una festa de l’arc per 
als nens i els familiars. Hi va haver molt 
bon ambient entre tots els nens i 
nenes, reflectint que el tir amb arc és 
més que un esport.

VI Torneig d’handbol Joan 
Sanpera de Festa Major

El 14 de setembre de 2013 va tenir lloc 
el VI Torneig d’handbol Joan Sanpera al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, amb motiu de la Festa 

Major de Corró d’Avall. Des de la 
categoria prebenjamí fins a la infantil, 
els equips van jugar un partit davant el 
BM Granollers de la seva corresponent 
categoria.

Un total de 14 equips van prendre part 
en aquest torneig amb un total de 160 
participants. Els equips van ser 1 
prebenjamí masculí, 2 benjamins 
masculins, 1 aleví femení, 2 alevins 
masculins i 1 infantil masculí. 

Els premis van ser per al 1r i 2n 
classsificat, per al millor jugador del 
partit, el millor jugador local i el màxim 
golejador de l’enfrontament. El regidor 

d’Esports, José Ramírez, va estar 
present a l’entrega de premis.

El Patronat Municipal d’Esports, 
col·laborador d’aquesta activitat que va 
organitzar l’AEH Les Franqueses, va 
obsequiar tots els participants amb un 
esmorzar.

55 corredors participen a la II 
Clàssica Ciclista de les 
Franqueses

El 14 de setembre de 2013 a la tarda es 
va disputar la II Clàssica Ciclista de les 
Franqueses, una cursa organitzada per 
la Unió Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, dins del programa d’actes de 
la Festa Major de Corró d’Avall. La 
distància a recórrer van ser 100 km en 
un circuit de 10 km que discorria per 
carreteres i carrers de Corró d’Avall, 
Llerona i Marata. Un recorregut amb 
pujades curtes i fortes que va fer-se 
molt dur per als 55 ciclistes que van 
prendre la sortida. Els participants 
pertanyien a una d’aquestes tres 
categories: elit, sub23 i master 30.

Cal destacar la presència d’un equip 
francès, el Martigues, que tenia dins les 
seves files el darrer guanyador del tour 
de Bulgària. El guanyador absolut va 
ser el corredor francès Cedric Eusta-
che, amb un temps total de 2 hores i 41 
minuts. Eustache va anar a una 
velocitat mitjana de 42,480 km per 
hora. D’altra banda, el corredor local 
Santi Segú va ser el guanyador a la 
categoria Master 30.

80 jugadors al 3 x 3 de bàsquet de 
la Festa Major de Corró d’Avall

El 14 de setembre de 2013 al matí, 
amb motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall, es va celebrar a la pista 
poliesportiva coberta de la zona 
esportiva municipal un 3 x 3 de bàsquet 
amb els jugadors i jugadores dels 
diferents equips del Patronat Municipal 
d’Esports.

Més de 80 basquetbolistes, de 
categories compreses entre premini i 
cadet, van gaudir de l’esport de la 
cistella competint entre ells separats 
per categories, i en equips de 3 o 4 
jugadors. Després de quatre hores de 

bàsquet, els equips vencedors en les 
diferents categories van ser: en 

categoria premini, Lakers; en mini, 
Toros; en infantil, Guays; i en cadet 
Equip 2.

Tots els participants van rebre esmor-
zar i medalles commemoratives, així 
com obsequis per als equips guanya-
dors.

Trenta participants al 
III Campionat de tie-breaks amb 
motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall

El 14 de setembre de 2013, amb motiu 
de la Festa Major de Corró d'Avall, el 
Patronat Municipal d'Esports va 
organtizar el III Campionat de 
tie-breaks a les pistes de tennis 
municipals de Corró d'Avall. Hi van 
participar una trentena de tennistes, 
entre adults i infants.

Es van fer campionats de tie-breaks a 
15 punts (adults) i pel que fa als més 
joves alguns van fer també tie-breaks a 
15 punts i una lligueta de tots contra 
tots. Cada participant va disputar un 
mínim de 2 partits de tennis. 

El Patronat Municipal d'Esports va 
obsequiar tots els participants amb una 
medalla i esmorzar.

La Festa de la bicicleta urbana 
d’enguany compta amb 200 
participants

El 15 de setembre de 2013 al matí va 
tenir lloc la Festa de la bicicleta urbana 
que tradicionalment organtiza el 
Patronat Municipal d’Esports dins dels 
actes programats de la Festa Major de 
Corró d’Avall. Més de 200 participants 
van poder gaudir d’un circuit urbà 
d’uns 12 km de distància, que va 
passar per Corró d’Avall, Bellavista i 

en el Complex Esportiu Municipal el 
tradicional esmorzar de Nadal de la 
gent gran. Tots els participants (uns 60) 
del Grup d'Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME van poder gaudir de 
l'esmorzar amb la presència de 

l'alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Durant l'acte es va fer un brindis, on es 
va desitjar unes bones festes i un feliç 
2014. Abans d'acabar l'acte tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l'alcalde i del regidor que de 
ben segur serà de bon ús per fer 
activitat física.

Uns 60 alumnes van participar a 
la trobada de Nadal de l’Escola de 
Tennis del PME

El 21 de desembre de 2013 a la tarda, 
l'Escola Municipal de Tennis de les 
Franqueses va realitzar la seva 
tradicional Trobada de Nadal. Hi van 
participar uns 60 alumnes des dels 
nens més petits de l'escola de tennis 
(infants de 5 anys), fins als nois de 
15-16 anys.

La trobada de Nadal va consistir a 
jugar una sèrie de campionats tennís-
tics on els alumnes jugaven un mínim 
de 2 partits. L'objectiu de la Trobada és 
que tots els nens passessin una 
divertida tarda jugant a tennis.

Els resultats dels diferents campionats 
realitzats segons les edats van ser:

-Campionat d'alumnes (anys 
2007-2008): finalista de consolació, 
Miquel Ortega; guanyador de consola-
ció, Marc Argemí; finalista de la fase 
final, Gerard Guiu; guanyador de la fase 
final, Neus Cebrian.
-Campionat d'alumnes (anys 
2005-2006): finalista de consolació, 
Noa Pardillo; guanyador de consolació, 

Gerard Navarro; finalista de la fase 
final, Esteve Ortega; guanyador de la 
fase final, David Müller.
-Campionat d'alumnes (anys 
2002-2003-2004): finalista de consola-
ció, Marc Pérez; guanyador de 
consolació, Daniel Noé; finalista de la 
fase final, Nil Morales; guanyador de la 
fase final, Màxim Chornyy.
-Campionat d'alumnes (anys del 1996 
al 2001): finalista de consolació, Èric 
Cejudo; guanyador de consolació, 
Rafael Barrio; finalista de la fase final, 
David Barrio; guanyador de la fase 
final, Arnau Caralt.

Tots els finalistes i guanyadors van 
rebre com a premi una medalla i tots 
els participants a la trobada de Nadal 
van ser obsequiats amb un suc de 
fruites i una felicitació de Nadal de part 
de l'Escola de Tennis Jordi Plana i del 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès.

Santi Segú i Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista Les 
Franqueses, subcampions de 
Catalunya de Ciclocròs

El 22 de desembre de 2013 es va 
disputar a Manresa el Campionat de 
Catalunya de Ciclocròs, amb la 
participació de corredors de la Unió 
Ciclista Les Franqueses. 

Santi Segú va quedar subcampió de 
Catalunya en la categoria master 30, 
Antoni Serra també va ser subcampió 
de Catalunya en mastrer 60 i Marc 
Ortega va ser 4t en master 40. La 
prova es va disputar en un circuit molt 
tècnic, magnífic per a la pràctica del 
ciclocròs.

El VI Torneig d'Handbol Memorial 
Joan Bufí compta amb la partici-
pació de 26 equips

El 28 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sisena edició del Torneig 
d'Handbol Memorial Joan Bufí al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, organitzat pel club AEH 
Les Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports. 

El format del torneig consistia en què 
cada equip local de les Franqueses, des 
de la categoria escola fins al juvenil 

femení (13 en total), jugués un partit 
davant un equip rival. Els clubs 
convidats van ser la Llagosta, la 
Garriga, Polinyà, Sant Esteve de 
Palautordera, BM Granollers, Montme-
ló i Canovelles.

Un cop finalitzat el partit corresponent 
es van determinar els trofeus al primer 
classificat, segon classificat, millor 
jugador, màxim golejador, regularitat i 
millor jugador local de cada partit i 
categoria. Els més petits, d'infantil fins 
a l'escola, van tenir, a més, una copa 
individual per la seva participació al 
torneig. 

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

Tres corredors de la Unió Ciclista 
Les Franqueses- Bicicletes Segú 
fan podi a la classificació final de 
la Copa Catalana de Ciclocròs

Tres ciclistes franquesins van pujar el 
29 de desembre de 2013 al podi de la 
classificació final de la Copa Catalana 
de Ciclocròs, després dels bons 
resultats obtinguts a la darrera cursa de 
la temporada, que es va disputar a Vic. 
Així doncs, Toni Serra es va proclamar 
campió en la categoria Master 60, i 
Santi Segú i Marc Ortega van quedar 
subcampions a la categoria Master 30 i 
Master 40, respectivament. 

Tots tres són membres de la Unió 
Ciclista Les Franqueses-Bicicletes 
Segú. En la cursa disputada a Vic, els 

resultats d’aquests tres ciclistes 
franquesins van ser els següents: Toni 
Serra va quedar en 2n lloc, i Santi Segú 
i Marc Ortega van quedar en 4a 
posició. Per la seva banda, Pere 
Amadó també va fer una gran cursa i 
va acabar 3r en Master 30.

Llerona. La sortida i l’arribada va ser la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall i tots els participants van rebre 
a l’arribada un obsequi de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu de la Setmana 
de la mobilitat sostenible i segura (una 
matrícula per a la bicicleta i un clauer) i 
ampolles d’aigua que va oferir el PME 
a tots els ciclistes.

Un cententar de participants al III 
Campionat de pàdel de Festa 
Major

El 13, 14 i 15 de setembre de 2013 es 
va disputar el tradicional Campionat de 
pàdel de festa major. Aquest tercera 
edició va començar el divendres a la 
tarda i va durar fins al diumenge al 
migdia, que es van disputar les finals de 
cada categoria: masculina, femenina i 

mixta. Al torneig hi van participar un 
centenar de persones, les quals van 
gaudir del pàdel durant tot el cap de 
setmana. Els campions i subcampions 
de la fase final van rebre per part del 
regidor d’Esports, José Ramírez, una 
copa com a reconeixement de la fita 
aconseguida, i els campions i subcam-
pions de consolació una medalla.

Classificació del Torneig:
-Categoria masculina: fase final: 
guanyadors del torneig, Manel Parra i 
José Martínez; subcampions, Marc 
Navarro i Alfons Ferreira. Consolació: 
guanyadors, Manel Valero i Pedro 
González; subcampions, Francesc 
Guardiola i Joan Pol Minguet  
-Categoria femenina: fase final: 
guanyadores del torneig, Gina Jorba i 
Lídia Ganduxé; subcampiones, M. Pau 
Nualart i Marta Maraña. Consolació: 
guanyadores, Mònica Diez i Anna 
Caparrós; subcampiones, Pilar Torras i 
Judit Bartolí
-Categoria mixta: fase final: guanyadors 
del torneig, M. Pau Nualart i Guillem 
Pujol; subcampions: Gina Jorba i Joan 
Pol Minguet. Consolació: guanyadors, 

Irene Vila i Joan Barceló; subcampions, 
Mònica Fernández i Jordi Galan

Èxit de la Tirada de Festa Major

Com cada any, incorporada dins de la 
Festa Major de Corró d'Avall, el 15 de 
setembre de 2013 el Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses va celebrar una 

tirada social que va consistir, d'una 
banda, en una exhibició dels arquers 
del club i, de l’altra, en una jornada de 
portes obertes a les persones que van 
voler provar aquest esport. 

Hi va haver presència de veïns de les 
Franqueses durant tota la jornada, 
especialment d’infants, alguns dels 
quals van demostrar excel·lents 
condicions per a la pràctica del tir amb 
arc. L'acte va finalitzar amb un aperitiu 
per als arquers i assistents.

Santi Segú guanya el 
Campionat de Contrarellotge de la 
Unió Ciclista 
Les Franqueses

El 22 de setembre de 2013 la Unió 
Ciclista Les Franqueses va organitzar el 
seu Campionat de Contrarellotge, 
aquest any amb la novetat que es van 
fer les dues cronos en un mateix dia: la 
de Corró i la cronoescalada de 
Montmany. Un total de 36 corredors 
van participar-hi. 

El guanyador de la crono de Corró va 
ser Miquel Novellas, amb un temps de 
13 minuts i 14 segons, i el guanyador 
de la crono de Montmany va ser Santi 
Segú, amb un temps de 9 minuts i 34 
segons. La suma dels temps va fer que 
el guanyador final fos Santi Segú. En 
les diferents categories, els guanyadors 
van ser els següents: Femina, Laura 
Cunillera; Elit, Oriol Aguilera; Master 
30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; 
Master 50, Chris Goere.

El Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació professional de 
jugadors

Des del mes d’octubre de 2013 i fins al 
mes de juny de 2014, el camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació per a jugadors de futbol 
impulsat per entrenadors majoritària-
ment provinents del RCD Espanyol. 
Molts d’ells són vallesans, com el 
franquesí Carles Martínez, entrenador 
de l’infantil de l’Espanyol, el roquerol 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del club barceloní, Xavi 
Díaz, responsable de Mitjans Audiovi-
suals i Anàlisi del Joc del Futbol Base 
de l’Espanyol, i Oriol Olivé, de l’RCDE 
Stage. Completen l’equip tècnic Joan 
Argemí, del FC Cardedeu, i Ferran 
Bramona, del RCDE Stage. Hi ha 
apuntats uns 30 jugadors, que entrenen 
els dilluns i dimarts de 17.30 a 19.30 h.

Segons l’empresa que han creat 
aquests tècnics per poder fer aquesta 
activitat, Alwaysoccer Barcelona, “els 
objectius i continguts de les sessions 
d’entrenament estan orientats a la 
millora tècnica i tàctica del jugador, per 
aconseguir que aquest resolgui amb 
èxit les diferents situacions exigides pel 
joc”. Així, els principals atractius 
d’aquesta oferta són els entrenaments 
en grups reduïts, la metodologia 
adequada a cada edat, l’aprofundiment 
de la tècnica individual i col·lectiva, la 
millora dels conceptes tàctics, els 
consells dietètics i mèdics, i l’assesso-
rament al jugador en tot allò que 
envolta el món del futbol. 

El passat 23 de setembre, dins de les 
jornades de portes obertes que va 
oferir l’empresa, els joves assistents 
van rebre la visita de l’entrenador de 
porters i exporter de l’Espanyol Tommy 
N’Kono, responsable del centre de 
tecnificació per a porters que tindrà lloc 
els mateixos dies i hores al camp de 
futbol de Corró d’Amunt.

El lligam d’aquest centre de tecnificació 
amb el club blanc-i-blau és molt estret. 
Un dels incentius que ofereix és que, si 
la direcció d’Alwaysoccer ho creu 
convenient basant-se en la qualitat de 
cada jugador, els alumnes podran fer 

les proves per entrar al RCD Espanyol 
gestionades des del centre.
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La franquesina Anna Riera queda 
segona a la Marató de Collserola

Anna Riera i Pla, veïna de Corró d’Avall 
de 47 anys, va quedar en segona 

posició de la general femenina a la XIX 
edició de la Marató de Collserola, que 
es va disputar el 6 d’octubre de 2013. 
Es tracta d’una de les clàssiques de les 
curses de muntanya. El Patronat 
Municipal d’Esports felicita per aquesta 
gesta l’atleta del Club Atletisme 
Canovelles i l’anima perquè continuï 
aconseguint èxits.

Jornada d’hípica per a 18 alumnes 
de la Fundació Apadis

El 17 d’octubre de 2013, 18 alumes del 
curs de formació laboral Plusmotiva de 
la Fundació Apadis van poder gaudir 
d’una jornada d’equitació adaptada 
dirigida pels professionals del Centre 
Hípic Mas Batlló, del municipi de Malla.

Els nois i noies van poder comprovar 
que l’equitació adaptada afavoreix la 
millora de l’equilibri i la mobilitat, la 
comunicació, la millora del to muscular, 
la deambulació i la coordinació, el 
control dels reflexos, la relaxació que 
aporta i la millora de l’autoestima. Com 
que l’activitat s’aconsegueix fer molt 
ràpidament, el reforç positiu per a la 
persona és immediat.

Gràcies a la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Diputació de 
Barcelona, aquests nois i noies van 

gaudir d’un dia rodó, que va culminar 
amb un dinar dins de les mateixes 
intal·lacions.

L’equip franquesí format per Santi 
Segú i Marc Ortega guanya les 3 
hores de resistència de BTT de 
Corró d’Amunt

El 20 d’octubre de 2013 es va disputar 
la setena edició de les 3 hores de 
resistència de BTT de Corró d’Amunt, 
enguany darrera prova puntuable de la 
I Challenge Resistència BTT del Vallès. 
Hi va haver més participació que mai 
amb 52 equips i 110 corredors en total. 
El guanyador de la prova va ser l’equip 
format pels franquesins de la UCLF 
Santi Segú i Marc Ortega, mentre que 
en el global de la classificació d’aquesta 
primera Challenge va quedar en primer 
lloc l’equip del celoní Tomàs Misser.

Enguany, l’organització, el Club Ciclista 
Corró d’Amunt, va fer un canvi en la 
sortida i la meta del recorregut. Fins 
ara havia estat a la finca de la Nissan i 
aquesta vegada s’ha fet al centre de 
Corró d’Amunt, concretament a la 

carretera, a la zona esportiva, entre el 
camí del restaurant Tastaolletes i el 
restaurant Les Quatre Llunes. Un canvi 
que ha agradat molt els participants i 
que ha fet més atractiva la cursa per a 
la gent del poble.

El premi al club que va aportar més 
participants a la cursa va ser per al 
T-Bikes de Lliçà d’Amunt. Cal recordar 
que també es va disputar la cursa d’1 
hora de resistència infantil, amb la 
participació de 21 corredors, dos dels 
quals de Corró d’Amunt.

Una de les anècdotes de les 3 hores de 
resistència BTT de Corró d’Amunt 
d’enguany va ser la presència d’un 
equip de TV3, atret per la tecnologia 
dels xips controladors que portaven els 

participants, una novetat en aquest 
tipus de curses.

Els clubs de bàsquet i d’handbol 
de les Franqueses van rebre el 
premi Trofeu 
Campions del Mundo 
Deportivo

El 25 d’octubre de 2013 el diari esportiu 
Mundo Deportivo i El Corte Inglés van 
organitzar una nova edició –la trente-
na– del Trofeu Campions, en què 
s’homenatja els clubs catalans per les 
gestes esportives que van aconseguir 
la passada temporada. Enguany hi van 
anar 215 equips de 26 disciplines que o 
bé van quedar campions de les seves 
lligues o bé van pujar de categoria. El 
nostre municipi també va ser-hi 
present, de la mà del Club Bàsquet Les 
Franqueses i de l’AE Handbol Les 
Franqueses.

En concret, es va premiar el CB per 
haver assolit l’ascens a 2a Catalana de 
l’equip sènior femení i l’AEH per 
l’ascens a 2a Catalana del seu sènior 
masculí. Van ser presents a l’acte en 
representació d’aquests clubs Esteve 
Moliner, president del CB Les Franque-
ses, i Mireia Gassull i Carme Ortega, de 
l’AEH Les Franqueses, que van 
assistir-hi en substitució del seu 
president, Rafael Rosario, que no hi va 
poder anar per motius laborals. A més, 
també van assistir a la gala l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

El lliurament de premis va tenir lloc a 
l’Hotel Juan Carlos I de Barcelona i va 
comptar amb l’assistència de 500 
persones.

Gran matinal de ciclocròs 
diumenge al parc de Milpins

El 27 d’octubre de 2013 al matí es va 
disputar al parc de Milpins de Corró 
d’Avall la primera prova de la Copa 
Catalana de Ciclocròs d’aquesta 
temporada, amb la participació de 127 
ciclistes. L’organització d’aquesta 
activitat va anar a càrrec de la Unió 
Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports.

Es van disputar tres curses, una per a 

les categories d’aleví, infantil i cadet, 
una altra per a les categories júnior, 
fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la 
darrera per a master 30, elit i sub 23. El 
guanyador de la cursa en elit va ser el 
celoní Tomàs Misser. Pel que fa al 

palmarès franquesí, cal destacar el 
segon lloc de Santi Segú a la categoria 
master 30, el segon lloc de Marc 
Ortega a la master 40, i el primer lloc 
d’Antoni Serra a la master 60.

El Patronat Municipal d’Esports 
renova els convenis de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses i amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Club Bàsquet Les Franqueses i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses van renovar durant el mes 
d’octubre de 2013 els convenis de 
col·laboració que van signar l’any 
passat amb el Patronat Municipal 
d'Esports. Aquest és el tercer any que 
es formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
Patronat i el CB Les Franqueses, i entre 
el Patronat i l’AEH 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.  

Al conveni es marca que el Patronat 
Municipal d’Esports serà el responsable 
d’establir la programació i la coordina-
ció d’aquestes activitats, mantenint la 
direcció del programa sota la supervi-
sió de la gerència del Patronat 
Municipal d'Esports. Igualment, el PME 
serà qui sufragarà les despeses 
d’execució dels programes referents 
als següents aspectes: gestió adminis-
trativa, coordinació tècnica, material 
esportiu, instal·lacions esportives, 

llicències, assegurances, arbitratges i 
equips de roba esportiva. Per la seva 
banda, ambdós clubs adquireixen el 
compromís de realitzar el programa 
d’activitats de l'Escola Esportiva 
Municipal i les activitats de promoció a 
les escoles de les Franqueses sota la 
programació, coordinació i supervisió 
del Patronat Municipal d'Esports, així 
com la col·laboració en aquelles 
activitats puntuals que organitzi el 
Patronat Municipal d'Esports.

Finalitza el manteniment 
semestral de la gespa artificial 
dels camps de futbol 
municipals

A finals del mes d’octubre de 2013 van 
finalitzar els treballs de manteniment 
semestral de la gespa artificial dels 
camps de futbol municipal de les 
Franqueses del Vallès per part del 
Patronat Municipal d’Esports.

El manteniment s’ha efectuat als 
camps de futbol 11 i 7 de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, al 
camp de futbol 7 de la Zona Esportiva 
Municipal de Bellavista, al camp de 
futbol de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt i al camp de futbol 
de la Zona Esportiva de Llerona. 

Les tasques de manteniment de la 
gespa van consistir a repassar les 
juntes i l’estat general dels marcatges, 

revisar les males herbes, replantar 
cautxú a les zones més desgastades i 
revisar l’estat general del camp.

Aquestes actuacions de millora 
s’emmarquen dins del pla continuat de 
manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals de les Franque-
ses del Vallès.

El Club Hoquei Les Franqueses 
comença la lliga de veterans

El 28 d’octubre de 2013 el flamant Club 

Hoquei Les Franqueses va disputar el 
partit de la primera jornada de la lliga 
de veterans. 

Va ser un partit molt igualat que el va 
enfrontar a l’Esplugues i que va acabar 
amb derrota franquesina per 1 gol a 4. 
Quan faltaven 5 minuts per a l'acaba-
ment del matx, el resultat era d’empat 

a 1 gol. L’equip visitant va començar a 
pressionar per tota la pista i l’estratègia 
li va donar resultat, ja que va aconse-
guir amb molta fortuna el segon gol. I 
encara va tenir temps per fer pujar al 
marcador l’1 a 4 final.

El grup que s’entrena amb el PME 
per fer la propera edició de la 
Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-
La Garriga es consolida

Durant el mesos d'octubre i novembre 
de 2013 es va anar consolidant el grup 
del programa Entrena la Mitja els 

integrants del qual van fer la inscripció 
al Patronat Municipal d'Esports. Tots 
aquests participants queden els dilluns, 
dimecres i divendres a les 20 h a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall i realitzen l'entrenament que 
dirigeix el Club d’Atletisme A 4 el km.  

Enguany hi ha menys participants, ja 
que molts pobles veïns també realitzen 
aquest programa i perquè molts dels 
participants ja formen part del Club 
d'Atletisme A 4 el km i, per tant, ja 
entrenen de forma regular durant tot 
l'any.
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Ppresentació dels equips del CE 
Llerona

L’1 de novembre de 2013, al matí, va 
tenir lloc al camp de futbol de la zona 
esportiva de Llerona la presentació de 
tots els equips que formen part del Club 
Esportiu Llerona la present temporada. 

En total hi van assistir més de 300 
futbolistes, nois i noies, de diferents 
edats, que formen part dels 26 equips 
del club. També hi van ser presents els 
coordinadors, entrenadors i delegats 
de cada equip i els membres de la junta 
directiva del CE Llerona, així com 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez.

El Club A 4 el km participa amb 
setze atletes a la cursa 
Behovia-San Sebastián

Setze atletes del club d’atletisme 
franquesí A 4 el km van participar el 10 
de novembre de 2013 a la cursa 
Behovia-San Sebastián, de 20 km de 
recorregut. 

Les marques que van fer els corredors 
del Club d’Atletisme A 4 el km són les 
següents: Jaume Aragonès, 1 h 11 min 
31 s; Esteban Romero, 1 h 16 min 49 s; 
Joaquim Cardona, 1 h 18 min 40 s; 
Xavier Roca, 1 h 19 min 15 s; Lluís 
González, 1 h 26 min 50 s; Rafa Lora, 1 
h 29 min 20 s; Carmen Martín, 1 h 30 
min 30 s; David Aldonza, 1 h 31 min 14 
s; Jordi Brillas, 1 h 31 min 16 s; Santi 
Carreras, 1 h 32 min 27 s; Daniel 
Priego, 1 h 35 min 22 s; Sergi Alexan-
dri, 1 h 36 min 34 s; Francesca Parra, 1 
h 44 min 51 s; Montse Nzang, 1 h 47 
min 22 s; Núria Buil, 1 h 50 min 4 s; 
Mireia Massot, 1 h 52 min 9 s.

Les instal·lacions esportives reben 
els visitants de 
l'intercanvi Comenius

Alumnes i professors estrangers del 
programa Comenius van visitar 
diversos indrets del municipi al llarg de 
la setmana de l’11 al 17 de novembre 
de 2013. Com que el projecte se 
centrava en l'esport i la salut, l’Escola 

Joan Sanpera i Torras, que va ser  
l'amfitriona d'aquest intercanvi, va 
convidar el grup de visitants a fer una 
visita a les instal·lacions esportives 
municipals, a més a més de la visita 
històrica a l'ajuntament.

En aquesta visita, que va ser concreta-
ment a les instal·lacions esportives de 
Corró d'Avall, el grup va ser rebut pel 
regidor d'Esports, José Ramírez, i el 
director gerent del Patronat Municipal 
d'Esports, Josep Campaña. Un cop feta 
una breu explicació sobre l'equipa-
ment, alumnes i professors van ser 
obsequiats amb el llibre del 30è 

aniversari del Patronat Municipal 
d'Esports. A continuació se'ls va fer 
una visita guiada per les instal·lacions 
en què van poder veure el pavelló 
poliesportiu, el camp de futbol, les 
pistes de tennis, les pistes de pàdel i la 
piscina.

Els visitants, procedents d'Anglaterra, 
Polònia i Islàndia, van marxar el 
diumenge 17. Al llarg dels dies que van 
ser a Catalunya van conèixer el 
municipi de les Franqueses -inclòs 
l'Ajuntament, el seu principal complex 
esportiu i l'entorn general-, la capital de 
comarca, Granollers, i la ciutat de 
Barcelona.

Presentació dels equips 
d’handbol de les Franqueses de la 
temporada 2013-2014

El 16 de novembre de 2013 va tenir lloc 
la presentació de tots els equips 
d’handbol base del Patronat Municipal 
d’Esports juntament amb els equips del 
club AEH Les Franqueses al Pavelló 
Poliesportiu Municipal de les Franque-
ses.

13 equips conformen l’escola d’handbol 
del PME en la temporada 2013-3014: el 
prebenjamí, benjamí masculí A, 
benjamí masculí B, aleví femení A, aleví 
femení B, aleví masculí A, aleví masculí 
B, infantil masculí, infantil femení, cadet 

masculí A, cadet masculí B i cadet 
femení. Per part de l’AEH Les Franque-
ses enguany presenten dos equips, el 
sènior masculí i el juvenil femení.

A partir de les 19 h va tenir lloc la 
desfilada de tots els equips davant 
d'una grada plena. Acte seguit hi van 
haver els parlaments de les autoritats, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el president de l'AEH les 
Franqueses, Rafael Rosario, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez, que van fer 
entrega d'uns rams de flors i plaques a 
tots aquells jugadors que porten 10 
anys practicant handbol al municipi. 

També es va fer un reconeixement als 
periodistes esportius locals Ramon 
Solé, Miqui Güell i Pol Garcia. Per últim, 
es va fer la tradicional foto de grup i 
després les fotografies individuals de 
temporada per a cada equip. 

Abans de la presentació van tenir lloc 
els partits del juvenil femení contra el 
BM Granollers, a les 16 h, i el del cadet 
masculí A contra l’Esplais de Castelló 
d'Empúries, a les 17.30 h. Un cop 
finalitzada la presentació es va jugar el 
partit del sènior masculí davant el 
Vallag, a les 20.15 h.

Francesc Marsol i Ana Belén 
García guanyen la 2a edició de la 
cursa Els 10 km de les Franqueses

El diumenge 17 de novembre de 2013 
a les 10 h va tenir lloc la segona edició 
de la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses, amb sortida i arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El mal temps, tot i que no va 
impedir que la prova se celebrés, va 
fer, això sí, que alguna de les 620 
persones inscrites es quedés casa. 

No va ser el cas de Francesc Marsol i 
Ana Belén García, que van quedar en 
primer lloc en la categoria masculina i 

femenina, respectivament. Marsol va 
fer un temps de 34 min 48 s i Garcia de 
40 min 34 s.

Jaume Aragonès, secretari del Club 
d’Atletisme A 4 el km, entitat que 
organitza la cursa amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, es va mostrar molt satisfet 
amb el nombre de participants, i va 
confirmar que hi haurà una tercera 
edició de la prova l’any vinent.

A banda de la vessant esportiva, 
aquesta cursa té l’objectiu de recaptar 
diners per a la lluita contra el càncer de 
ronyó. Els diners recaptats enguany (un 
mínim de 3 € per inscrit, segons 
Aragonès, més l’aportació de l’empre-
sa patrocinadora Pfizer i la que fa 
l’Ajuntament de les Franqueses) es 
donaran, com l’any passat, a la 
Fundació Privada Institut Recerca de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El Patronat Municipal 
d'Esports signa un conveni amb 
Alwayssoccer

El matí del 22 de novembre de 2013, 
l'empresa Alwayssoccer i el Patronat 
Municipal d'Esports van signar un 
conveni per a l'organització d'activitats 
de formació i promoció esportiva, 
estades i/o jornades de tecnificació al 
municipi de les Franqueses.

Alwayssoccer és una empresa 
especialitzada en l'organització de 
clubs i escoles de futbol, estades, etc. 
El representant de l'empresa va signar 
el conveni amb el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Es planta una alzina per al Bosc 
de La Mitja

El 27 de novembre de 2013 al matí 
diverses autoritats municipals i 
representans de La Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
van plantar una alzina al Bosc de La 
Mitja. Des de 2003 és tradició fer 
créixer el Bosc de La Mitja (a l'avingu-
da de Sant Julià, 64-66, de Granollers), 
per això cada any s'hi planta un arbre. 
Aquest 2013, com que no es tracta 
d'un any olímpic, s'hi ha plantat una 
alzina. A l’acte hi van assistir els 
alcaldes de Granollers i Canovelles, el 

primer tinent de les Franqueses, Esteve 
Ribalta, el regidor d’Esports de les 
Franqueses, José Ramírez, i també el 
regidor d'Esports de la Garriga, Joan 
Esteban, el president de l’AE La Mitja, 
Toni Cornellas, i el president de la 
Federació Catalana d’Atletisme, Joan 
Villuendas, entre altres personalitats. 
Aquest és un dels actes previs a la 
celebració de la cursa.

La primera passejada per a la 
gent gran del cicle “A cent cap als 
cent” té lloc a les Franqueses

El 28 de novembre de 2013 va tenir lloc 
a les Franqueses la primera caminada 
dins el cicle de passejades A cent cap 
als cent que organitza la Diputació de 
Barcelona juntament amb els pobles i 

ciutats adjuntats. Aquest programa va 
destinat a persones de més de 65 anys 
que fan activitat esportiva en el seu 
municipi.

Els pobles convidats van ser Castellde-
fels, Vilanova i la Geltrú i Santa 
Perpètua de Mogoda. En total, uns 170 
participants, que van poder gaudir dels 
camins i espais de les Franqueses. 

La passejada va començar al voltant de 
les 10 h des del Complex Esportiu 
Municipal en sentit Milpins, on es va fer 
una parada per esmorzar i on seguida-
ment es va reprendre la passejada, que 
va arribar fins a Corró d'Amunt. Un cop 
allà es va fer el dinar de germanor i la 
cloenda de l'acte.

Durant la passejada i tota la jornada hi 
va ser present el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Presentació dels equips del CF Les 
Franqueses

Després de l’ajornament del passat 16 
de novembre per mal temps, el 30 de 
novembre de 2013 va tenir lloc a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall la presentació oficial del CF Les 
Franqueses d’aquesta temporada 
2013-2014. L’acte va començar a les 
16 h amb la desfilada dels 21 equips del 
club, uns 170 jugadors en total.

Després de les fotos oficials de cada 
equip, que es van fer amb els cotxes 
d’època que estaven a la gespa i que 
van cedir per a l’ocasió els patrocina-
dors del club, es va jugar el partit de 3a 
Divisió Catalana que enfrontava el 
primer equip del CF Les Franqueses 
contra l’Olímpic de la Garriga, i que va 
acabar en empat a 1 gol.

DESEMBRE 2013

Els equips prebenjamí i 
benjamí masculí d’handbol del 
PME assisteixen a la Trobada 
Handbolicat de la Llagosta

El 6 de desembre de 2013 va tenir lloc 
a la Llagosta la Trobada Handbolicat de 
la Marató de TV3 on cada any 
participen equips d'handbol de les 
Franqueses. Aquest any era el torn 
dels equips prebenjamí de la Laura 
Saperas i del benjamí masculí del Joan 
Lax. La matinal va consistir a jugar 
partits en format triangular davant 
equips com el Granollers, la Llagosta i 
el Polinyà. Un bon matí gaudint de 
l'esport, companyonia i joc net amb els 
companys d'altres municipis.

El Barça, el Vila-real i la Fundació 
Marcet, campions de la Interna-
tional Golden Cup 2013

El FC Barcelona en categoria aleví, el 
Vila-real CF en benjamí i la Fundació 
Marcet en prebenjamí van ser els 
equips campions de la segona edició de 
la International Golden Cup que es va 
disputar entre el 6 i el 8 de desembre a 
les Franqueses i a la Garriga. 

Han jugat el torneig més de 50 equips, 
alguns provinents d’Itàlia, com la 
Roma, o d’altres punts de l’Estat 
espanyol, com l’Atlético de Madrid, el 
Vila-real o el Rayo Vallecano, i de clubs 
tan destacats del futbol català com el 
FC Barcelona, el Cornellà, el Sant 
Andreu o l’Europa; uns 700 jugadors 
d’entre 6 i 12 anys d’edat, que han 
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Bateig del km 7 de la Mitja 
Marató amb el nom d’Alfredo 
Codina

El 8 de gener de 2013 es va fer l'acte 
de bateig d'un quilòmetre més de la 
Mitja Marató Granollers-Les Franque-
ses-La Garriga, el km 7, dedicat en 
aquesta ocasió al garriguenc Alfredo 
Codina. El km 7 de la Mitja es troba just 
al davant de l’entrada de la urbanitza-
ció Els Gorchs, a Llerona.

El mateix Alfredo Codina Casals, de 76 
anys, acompanyat dels seus fills Josep i 
Marc, va col·locar la rajola. L’acte va 

comptar amb la presència de l’alcalde 
de les Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, el de Granollers, Josep 
Mayoral, la de la Garriga, Meritxell 
Budó, l’alcalde de Canovelles i 
president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, José Orive, el president 

de l’Associació Esportiva La Mitja, Toni 
Cornellas, així com diversos regidors 
d’aquests ajuntaments i col·laboradors 
de la Mitja.

Toni Cornellas va explicar l’homenatge 
a Alfredo Codina per la seva dedicació 
durant tots aquests anys a la prova. 
Codina es va mostrar molt agraït i 
satisfet de “col·laborar amb tot el que 
es pugui amb el municipi i amb la 
comarca, crec que és el que s’ha de 
fer”. Codina va ser reconegut com a 
ànima i “speaker” de la prova.

60 jugadors participen a la 
jornada de lliga de bàdminton del 
campionat del CEVO

El diumenge 13 de gener de 2013 va 
tenir lloc al pavelló poliesportiu 
municipal de les Franqueses del Vallès 
la jornada de lliga de bàdminton 
corresponent al campionat del CEVO 
(Consell Esportiu del Vallès Oriental). 

Hi van prendre part jugadors de totes 
les poblacions del Vallès Oriental amb 
uns 60 participants entre les diferents 
categories d’infantil, cadet i juvenil, 
masculí i femení. 

L’actuació dels jugadors locals va ser 
notable dins del rànquing. Marta 
Guirado va guanyar en la seva 
categoria en imposar-se a la final a una 

altra jugadora del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, Laura 
Pares, en categoria juvenil femenina. 

En categoria cadet masculí, Borja 
Vinagre va guanyar la seva eliminatòria 
arribant a la final després de superar en 
la semifinal Mario Maqueda, també 
jugador local.

El Club de Tir amb Arc de les 
Franqueses participa al XLVI 
Campionat de Catalunya

El XLVI Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc i el VI Campionat Para-Ar-
chery celebrat el diumenge 13 de 
gener de 2013 a Castellar del Vallès va 
comptar amb la major participació de la 
història: 192 esportistes. Es van 
proclamar 26 nous campions de 
Catalunya.
 
Els arquers més joves del Club de Tir 
amb Arc de les Franqueses van fer 
gala d’una gran serenitat en la 
competició i van suportar sense queixa 
el fred que feia al pavelló. Destaca la 
medalla de bronze aconseguida per 
Izan Garcia en la modalitat d’arc 
recorbat en categoria esquirol amb 250 
punts i la cinquena posició en la 
mateixa modalitat de Joan Arnal amb 
233 punts. Guerau Camí va aconseguir 
medalla d’or en la modalitat d'arc nu 
categoria esquirol. Els germans Oriol 

Ros i Adrià Ros van quedar sisens. El 
primer en arc recorbat cadet i el segon 
en arc recorbat aleví.
 
El president del Club, Juan Antonio 
Galo, va competir en arc compost 
categoria sènior. Li van faltar molt pocs 
punts per passar a les eliminatòries 
però va estar tota la jornada donant 
suport als companys. Ángel Galiano es 
va enfrontar en les eliminatòries amb el 
qui va ser finalment el campió de 
Catalunya en la modalitat d’arc nu 
sènior.

Lliurament de l’equipament 
esportiu als monitors del Club A 4 
el km que col·laboren amb el 
programa Entrena la Mitja

El 15 de gener de 2013 va tenir lloc a la 
sala de plens de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès el lliurament de 

l’equipament als monitors del Club A 4 
el km que van col·laborar amb el 
programa Entrena La Mitja a les 
Franqueses. Amb aquest acte es va 
reconèixer la seva tasca envers la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

L’acte va comptar amb la presència del 
regidor d’Esports, José Ramírez, el 
president del club d’atletisme franquesí 
A 4 el km, Toni Flores i, en representa-
ció de l’Associació Esportiva La Mijta, 
Toni Cornellas i Joan Villuendas. Es van 
lliurar 25 equipaments per als monitors, 
que en aquesta edició va comptar amb 
més de 130 inscrits. El paquet constava 
d’una samarreta de màniga curta, unes 
malles i un tallavent.

Les jugadores de l’amateur 
femení del CF Bellavista Milán fan 
un calendari per aconseguir 
recursos econòmics

Les components de l’equip amateur 
femení del CF Bellavista Milán van fer 

un calendari del 2013 amb l’objectiu 
d’obtenir ingressos extres amb la seva 
venda que ajudessin a cobrir el 
pressupost de la temporada.

Aquest conjunt milita en la màxima 
categoria territorial catalana la qual 
cosa suposa un augment de despeses 

molt considerable en relació a la 
categoria on jugaven la campanya 
anterior. Es van editar un total de 500 
calendaris que es venien a un preu de 5 
euros cadascun. Com és habitual en 
aquest tipus de calendari, les jugadores 
de l’amateur femení del CF Bellavista 
Milán sortien als diferents mesos de 
l’any.

Gran tarda d’handbol a les 
Franqueses amb el partit entre el 
BM Granollers i l’US Ivry francès

Les Franqueses del Vallès va viure el 
17 de gener de 2013 una fantàstica 
tarda d’handbol al Pavelló Poliesportiu 
Municipal amb el partit internacional 
que va enfontrar el BM Granollers i 
l’US Ivry, equip de la lliga francesa. Els 
dos equips van jugar amb molta 
intensitat oferint grans moments 
d'handbol. A la mitja part del partit es 
va sortejar una samarreta del BM 
Granollers signada per tots els jugadors 
del primer equip, que va anar a parar a 
una seguidora de l'equip francès. 
Durant el descans també es va 
aprofitar per fer un partidet entre 
l’equip aleví masculí de les Franqueses 
i el del BM Granollers. El resultat final 
del partit entre el BM Granollers i l’Ivry 
francès va ser de 31-26 a favor dels 
primers.

Alta participació al XXI Cros 
Escolar i al XVIII Cros Popular 
malgrat les previsions de mal 
temps

El dissabte 19 de gener de 2013 es va 
celebrar el XXI Cros Escolar i el XVIII 

Cros Popular de les Franqueses del 
Vallès amb una participació molt 
elevada: un total de 430 corredors i 
corredores, una vintena menys que a 
l’edició de l’any passat. Són unes xifres 
molt positives si es tenen en compte les 
previsions d’intenses pluges que hi 
havia per a aquest dia.

La prova, organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports amb la col·labora-
ció del Club Fondistes Bellavista, el club 
A 4 el km, el CB Les Franqueses i 
l’AEH Les Franqueses, amb el suport 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
es va disputar al parc de Milpins de 
Corró d’Avall, com l’any passat.

Com és habitual, les primeres curses 
que es van fer, a partir de dos quarts 
de deu del matí, van ser les dels 
corredors de més edat per tal que els 
nois i noies més petits participessin 
quan les temperatures fossin més altes, 
per bé que el temps va ser molt millor 
de l’esperat i només va ploure en 
alguns moments.

El guanyador del Cros Popular en 
categoria masculina va ser Toni 
Antúnez, de l’equip Aire Esport, mentre 
que en categoria femenina es va 
imposar Carmen Martí, del club A 4 el 
km.

A continuació es van disputar les 
proves de cadet masculí (Andrés 
Campoy, CA Canovelles) i femení 
(Núria Carbonell, CA Montornès), 
infantil masculí (Nabil Aldori, EE la 
Garriga) i femení (Carla Pérez, CA 
Montornès). Cap a les 11 del matí va 
tenir lloc la primera entrega de premis 
de les curses disputades.

A la segona part de la matinal es van 
córrer les curses dels més petits, de 

major a menor edat. Els guanyadors a 
les diferents categories van ser: aleví 
masculí, Álex Salgado, EE la Garriga; 

aleví femení, Inas Kajtih, EE la Garriga; 
benjamí masculí, Álex Lozano, CA 
Granollers; benjamí femení, Aymara 
Danieluk, CA Granollers; prebenjamí 
masculí, Pol Granado, CA Canovelles, 
prebenjamí femení, Carla Casellas, 
Escola Guerau de Liost; mini masculí, 
David Mateos, Escola Colors, i mini 
femení, Noa Robles, Escola Guerau de 
Liost.

El lliurament de premis va anar a 
càrrec de l’alcalde de les Franqueses 
del Vallès, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports, José Ramírez, i els represen-
tants del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental Santi Gener i Maria Antònia 
Jorba. Tots els participants van rebre 
una samarreta commemorativa i 
esmorzar al finalitzar cada cursa. 

Finalitza el Taller de Danses 
realitzat a l’Escola Camins dins 
del programa d’activitats esporti-
ves per a les escoles

La penúltima setmana de gener de 
2013 va finalitzar el Taller de Danses 
que va tenir lloc a l’Escola Camins dins 
del Programa Esportiu per a les 
Escoles del Patronat Municipal 
d’Esports. “Peu Polidor”, “La masove-
ra”, “El ball de la civada”... van ser 
algunes de les danses populars 
catalanes que els alumnes de 1r de 
Primària de l’Escola Camins van ballar 
dins de les classes d’iniciació a la 
Dansa que el Patronat Municipal 

d’Esports porta a terme als centres 
escolars del municipi, a través del 
Programa d’Activitats Esportives per a 
les escoles 2012-2013.

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, 
campió de Catalunya

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, i Cristina 

Sanz, del Club Diagonal, es van 
proclamar campions del XVI Campionat 
de Catalunya, celebrat del 9 al 27 de 
gener de 2013 a les instal·lacions de 
Baix Bowling de Sant Vicenç dels 
Horts.

Artur Colomer, amb un total de 3.825 
pals, (212,50 de mitjana) va guanyar 
amb comoditat la final que va tenir lloc 
el 26 de gener, seguit per Álvaro-José 
Cardona, del Club Barcelona (3.735 
pals). Marcial Ovide (3.675 pals), del 
BC Diagonal de Barcelona, amb una 
sèrie final de 1.301 pals, va assolir la 3a 
posició.

Diumenge 27 va ser el torn de la final 
femenina, Cristina Sanz (3.414 pals), 
del Club Diagonal, va guanyar la prova 
en una ajustada final amb la seva 
companya d’equip Roser Romero 
(3.322 pals) i Lia Mojarro (3.291 pals), 
del Club Seven-3 de Sant Esteve 
Sesrovires.

Les millors sèries va ser per a Marcial 
Ovide i Roser Romero amb 1.301 i 
1.211 pals respectivament, i les millors 
partides les van assolir Cristina Sanz, 
amb 244 pals, i Artur Colomer, amb 
268 pals. La competició estava 
organitzada per la Federació Catalana 
de Bitlles i Bowling amb el suport del 
Consell Català de l’Esport.

FEBRER 2013

El campió olímpic Kiprotich 
guanya la Mitja més 
multitudinària

La 27a edició de la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
disputada el diumenge 3 de febrer de 
2013 va ser la més multitudinària de les 
celebrades fins ara, amb 10.000 
corredors, 2.000 més que en la 
passada edició.

El favorit de la prova, l’actual campió 
olímpic Stephen Kiprotich es va 
imposar amb un temps d’1 h 01 min 15 
s, seguit a 3 segons de Carles Castillejo, 
que va fer una excel·lent cursa. 

Amb aquesta marca Castillejo va batre 
el rècord de Catalunya. En tercer lloc 

va quedar el kenyà David Maru, amb un 
temps d’1 h 3 min 53 s.

En categoria femenina la primera atleta 
va ser la kenyana Jebichi Yator, amb 1 
h 14 min 24 s; la segona, Vanessa 
Veiga, amb 1 h 15 min 1 s; i la tercera, 
la navarresa Raquel Gómez, amb 1 h 
15 min 26 s.

També s’ha de destacar, com passa 
des de fa anys, la gran afluència de 
públic als carrers animant els atletes al 
llarg del recorregut. Al seu pas per les 

Franqueses els atletes també van 
comptar amb el suport de l’Escola 
Municipal de Música Claudi Arimany de 
les Franqueses del Vallès. El Combo de 
l’escola va interpretar diverses peces 
musicals mentre els corredors feien la 
cursa.

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez, van seguir la prova al llarg del 
matí i també van ser presents al 
lliurament de premis de premis que es 
va realitzar en finalitzar la cursa.

Mònica Ausàs i Francesc Garcia, 
elegits millors esportistes 
amateurs a la XVII Nit de l’Esport 
de les Franqueses

La XVII Nit de l’Esport de les Franque-
ses del Vallès, que es va celebrar el 
divendres 8 de febrer, va tornar a ser 
un èxit. 

Més de 400 persones van assistir a 
l’acte organitzat pel Patronat Municipal 
d’Esports en el qual es fa un reconeixe-
ment públic i es premia aquells 
esportistes, persones i entitats 
esportives locals que van destacar pels 
seus èxits i dedicació durant la 
temporada 2011-12.

En aquesta edició es va premiar 
Mònica Ausàs, del Club Balonmano 

CLEBA León, i Francesc Garcia, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses, com a 
millors esportistes amateurs.

Cal destacar que la gala va comptar la 
presència de la granollerina Laia Pons, 
medallista olímpica als Jocs de Londres 
amb l’equip espanyol de natació 
sincronitzada. A més de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
també regidors de l’equip de govern 
Rosa Maria Isidro, Rosa Maria Pruna, 
Esteve Ribalta, Josep Randos, Gisela 
Santos i Vanessa Garcia, eren presents 
a l’acte el director general de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya, Gerard 
Figueras, el diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom, 
el coordinador d’Esports de la Diputa-
ció de Barcelona, Daniel Laga, i el 
senador i president de la Taula 
Assessora de l’Esport Català, Josep 
Maldonado.

El programa de la nit es va iniciar amb 
el lliurament dels diplomes als 73 
nominats i nominades, esportistes de 
les categories promoció masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1999 i 
2003), categoria formació masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1994 i 
1998), categoria amateur masculí i 
femení (nascuts al 1993 i anys 
anteriors) i categoria millor entrena-
dor/a. Després del sopar es va donar 
pas al lliurament dels guardons 
corresponents a les gestes esportives 
en reconeixement per haver assolit 
destacades fites durant la temporada 
2011/2012, als mèrits personals i als 
premis especials.

Acte seguit va arribar l’hora de 
conèixer els millors esportistes en les 
diferents categories. El premir al millor 
entrenador/a va ser per a Xavier 
Corbinos, del Patronat Municipal 

d’Esports, secció handbol, campió de la 
lliga infantil femení d’handbol, 2n 
classificat a la fase sector del Campio-

nat d’Espanya i 3r al Campionat de 
Catalunya. En categoria promoció 
femení, el guardó va ser per a Wiam 
Koubiss, del Karate Nokachi, campiona 
de Catalunya en la disciplina de kumite 
individual i per equips i subcampiona 
de Catalunya en la disciplina de kata. 
En categoria promoció masculí el premi 
va ser per a Oriol Miró, de la Unió 
Ciclista Les Franqueses, guanyador de 
la triatló de l’Ametlla i de la duatló 
d’Altafulla i tercer a la duatló de 

Granollers. En categoria formació 
femení va ser premiada Tania Henán-
dez, del Club Natació Granolers, 
campiona d’Espanya i de Catalunya 
d’hivern i estiu de combo i membre de 
la selecció espanyola infantil de natació 
sincronitzada. En categoria formació 
masculí el guardó va ser per a Pol 
Torres, del BM Granollers, campió de 
Catalunya i d’Espanya per equips i 
subcampió d’Espanya amb la selecció 
catalana. 

Els darrers premis van ser per als 
millors esportistes en categoria 
amateur. En amateur femení la 
guanyadora va ser Mònica Ausàs, del 
Club Balonmano León, jugadora a la 
lliga ABF d’handbol femení, la màxima 
categoria estatal, i membre de la 
selecció espanyola júnior. En categoria 
amateur masculí el guanyador va ser 
Francesc Garcia, de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, 3r classificat en categoria 
elit al campionat de ciclocròs de Lleida, 
4t al ciclocròs de Mataró, 5è a la prova 
del Campionat de Catalunya de Vic i 5è 
a la prova del Campionat de Catalunya 
de Ciclocròs disputada a Corró d’Avall. 

Golbol i corfbol durant la Setmana 
Cultural a l’escola Guerau de Liost

L’escola Guerau de Liost va celebrar, 
del 4 al 8 de febrer de 2013, la 10a 
Setmana Cultural, dedicada enguany a 
“La Vida Saludable”. Durant aquests 
dies es van fer un munt d’activitats 
sobre la bona alimentació, les actituds 

positives i optimistes que ens fan ser 
feliços i també l’activitat física. Entre 
d’altres, es van practicar dos esports 
poc coneguts com el golbol i el corfbol, 
i van poder provar l’experiència de 
desplaçar-se en una cadira de rodes. 
Aquests esports tenen com a principal 
característica que són integradors. Així, 
el golbol el practiquen esportistes 
invidents o deficients visuals i al corfbol 
els equips són mixtos, formats per 
quatre homes i quatre dones.

Més de 350 participants a la 
pedalada L’Aventura és l’aventura 
2013 de la UC Les Franqueses

La pedalada L’Aventura és l’aventura, 
que es va disputar el diumenge 17 de 
febrer de 2013, va tornar a ser un èxit, 
amb 370 participants. La prova, 
organitzada per la Unió Ciclista Les 
Franqueses amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports tenia dos circuits, 
amb sortida i arribada al parc de 
Milpins de Corró d’Avall.  El primer 
circuit, de dificultat alta, era un 
recorregut de 40 km mentre que el 
circuit de dificultat mitjana-baixa era de 
20 km. El guanyador de la cursa en 
categoria masculina va ser Marc 
Trater, mentre que Anna Villar es va 
imposar en categoria femenina. L'acte 

de lliurament dels trofeus va comptar 
amb la presència de l'alcalde de les 
Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, i del regidor d'Esports, José 
Ramírez, així com del president de la 
UC Les Franqueses, Toni Serra. Tots 
els participants van ser obsequiats amb 
una samarreta commemorativa i 
l'esmorzar.

El Facebook del Patronat 
Municipal d’Esports supera els 
1.000 seguidors en el seu primer 
any de creació

A punt de complir-se (març 2013) l’any 
de la creació del Facebook del Patronat 

Municipal d’Esports de les Franqueses 
del Vallès aquest projecte de comunica-
ció 2.0 ja compta amb 1.100 seguidors.

La presència del PME al Facebook, que 
es va produir al mes de març del 2012, 
s’orientava cap a la difusió dels 
esdeveniments i activitats esportives 
que es realitzen al municipi. Aquest 
objectiu de comunicació, de generació 
de debats i d’interacció amb la 
ciutadania que és el Facebook s’està 
aconseguint plenament.

La presència del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses a les 
xarxes socials es complementa amb el 
Twitter, que també s’utilitza per donar a 
conèixer notícies esportives, l’agenda 
esportiva del cap de setmana i 
informacions puntuals.

El Twitter del PME és @Pmesportslf i 
l’adreça de Facebok és www.face-
book.com/patronatmunicipaldes-
ports.lesfranqueses.

Bona experiència de l’Escola de 
Bàsquet a la visita al Palau 
Blaugrana per veure un partit de 
l’Euroleague

El 28 de febrer de 2013 una expedició 
de quaranta persones va assistir al 
partit d’Euroleague entre el Futbol Club 
Barcelona i el Kimski de Moscou. Com 

cada any el Patronat Municipal 
d’Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses organitzen la tradicional 
sortida anual al Palau Blaugrana per 
veure un partit en directe. En aquesta 
ocasió els prop de quaranta franque-
sins van poder veure l’escalfament en 
directe dels jugadors. 

Els més petits, emocionats, van poder 
fotografiar-s’hi. Per la seva banda, els 
jugadors es van mostrar molt simpàtics 
i atents. En un partit molt intents es va 

acabar imposant el FC Barcelona per 
71 a 69.

MARÇ 2013

Dues seleccions universitàries 
japoneses d’handbol 
s’enfronten als equips de les 
Franqueses

El dimarts 5 de març de 2013 va tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses del Vallès dos partits 
d'handbol de caire amistós amb dues 
seleccions universitàries japoneses que 
realitzaven una estada a Barcelona. 

En un partit es van enfrontar l'equip 
cadet femení de l'Handbol Les 
Franqueses amb el Chugoku Handball 
University Japan, i al segon l'equip 
sènior masculí i el Shikoku Handball 
University Japan. La bona predisposi-

ció per part dels combinats va perme-
tre veure un gran espectacle. 

Com a mostra de benvinguda es va 
entregar a les seleccions japoneses 
unes banderoles representatives i uns 
pins de la celebració del 30è aniversari 
del Patronat Municipal d’Esports. Els 
capitans Paula Bertos i Santi Tomàs 
també van entregar sengles plaques 
commemoratives als capitans dels 
equips japonesos. Acabats els partits es 
va fer una fotografia de grup amb tots 
els presents. 

El regidor d'Esports, José Ramírez, 
acompanyat del president, Rafael 
Rosario, i altres directius de l’AEH Les 
Franqueses, va lliurar de record per la 
seva estada al municipi franquesí una 
reproducció de la façana de l'Ajunta-
ment als dos conjunts universitaris 
japonesos. Finalment es va servir un 
petit refrigeri per a tots els jugadors i 
jugadores.

Donació dels beneficis de la cursa 
“Els 10 km de les Franqueses” a 
l’Hospital de Sant Pau

El 12 de març de 2013 a la tarda es va 
fer a l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona l'acte de donació dels 
beneficis de la cursa Els 10 km de les 
Franqueses amb la presència del Club 
d'Atletisme A 4 el km de les Franque-
ses del Vallès i la Fundació Privada 
Institut Recerca de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP).

Per part de l'IRHSCSP hi van assistir el 
Dr. Barnada, director del servei 
d'Oncologia de l'Hospital de Sant Pau, i 

el Dr. Kulisevsky, Director General 
IRHSCSP, i per part del club A 4 el km 
la impulsora de la cursa, Meritxell 
Riera, i el vicepresident de l’entitat, 
Javier Ramírez.

El Club A 4 el km va lliurar als repre-
sentants de l’hospital un taló per un 
import de 2.415 €, que correspon als 
beneficis que es van assolir a la 1a 
cursa benèfica Els 10 de les Franqueses 
celebrada el 18 de novembre de 2012. 

Els diners es destinaran al Servei 
d'Oncologia Mèdica per realitzar 
estudis d'investigació per a la curació 
del càncer de ronyó.

Sortida del grup d’Activitat Física 
per a la Gent Gran a Manresa

El divendres 15 de març de 2013 el 
grup d’Activitat Física per a la Gent 
Gran va realitzar una sortida al municipi 
de Manresa. Aquesta activitat 
s'emmarca dins del programa de 
passejades “A cent cap als cent”, de la 
Diputació de Barcelona.

El punt de trobada del grup va ser 
l’habitual en aquestes ocasions, el 
Complex Esportiu Municipal de les 

Franqueses, per agafar l’autocar i 
dirigir-se cap a Manresa. Un cop allà 
van rebre els representants de la resta 

de municipis que també participaven 
en l’activitat: Corbera del Llobregat, El 
Prat del Llobregat i Manresa, 350 
participants en total.

La caminada va iniciar-se a les 9.30 h 
al Complex El Congost i van anar fins a 
la Torre de Santa Caterina, per 
continuar la marxa fins a l’Ermita de la 
Guia i, per últim, el darrer tram fins al 
Parc del Cardener. Va ser un recorre-
gut d'11 km. Per finalitzar l’activitat, es 
va realitzar un dinar de germanor amb 
tots els grups.

Finalitza el torneig de Pàdel 
Blackcrown Les Franqueses

El 4 de març de 2013 va començar el 
Torneig de Pàdel Blackcrown organitzat 
per +9 Pàdel i Blackcrown amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. En aquesta competició hi 
van participar 80 parelles repartides en 
les diferents categories: masculí B i C, 
femení B i C i mixta B i C.

El torneig havia de finalitzar el 10 de 
març però a causa de la pluja va 
acabar el dissabte 16 de març. Aquest 
últim dia es van jugar les finals de cada 
categoria i es va fer l’entrega de 
premis, que va comptar amb la 
presència de l’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, i del regidor 
d’Esports, José Ramírez. Tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l’organització i també van 
entrar en el sorteig de diferents regals.

Set equips de les Franqueses 
participen a la Trobada de Mini-
handbol

El 17 de març de 2013 va tenir lloc la 
trobada de minihandbol a Granollers. 

Els equips de les Franqueses que van 
participar-hi van ser un total de set: 1 
prebenjamí, 2 benjamins masculins i 1 
femení, 2 alevins masculins i 1 femení.

El torneig consistia a jugar una fase 
prèvia i a continuació els equips 
classificats jugaven la fase final. El 
prebenjamí i el benjamí masculí van 
passar a la fase final. Van perdre 
davant els que finalment van acabar 
guanyant el torneig, l'Handbol Bordils i 
el BM la Roca 1.

Amb tot, s’ha de destacar la bona 
representació i participació per part de 
tots els jugadors a la trobada i 
felicitar-los per la gran feina feta.

Dos equips del PME a la Trobada 
d’Escoles de Bàsquet

El 17 de març de 2013 es va realitzar la 
tradicional Trobada d'escoles de 
bàsquet que organitza l'Escola Pia de 
Granollers. Dos equips de l'Escola de 
Bàsquet del Patronat Municipal 
d'Esports van participar d'aquesta 
divertida i entretinguda trobada matinal 
que va combinar bàsquet i diversió.

En aquesta edició la trobada es va 
realitzar al Pavelló Congost de 
Granollers i per a molts jugadors/es va 
ser el seu primer partit amb reglament. 
Per part franquesina, van participar-hi 
els equips entrenats per Josep Lozano i 
l'equip dirigit per Sarai Budia i Carla 
Alacambra, tot i que també van anar-hi 
jugadors del grup de l’Escola que 
entrena Guillem Estrada.

El format de trobada d'aquest any 
combinava partits de bàsquet i 
concursos individuals, amb altres 
activitats esportives. Un cop acabats 
els partits i activitats, tots els partici-
pants van ser obsequiats amb un regal 
commemoratiu.

Exitosa participació als 
Tornejos de Setmana Santa 2013 
dels equips de bàsquet del PME

Les vacances de Setmana Santa no 
van aturar el bàsquet. Així, els equips 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
categories mini masculí i cadet femení 
van participar en el X Torneig de 
Cambrils i el I Torneig Mercat del Ram 

de Vic, respectivament.

El mini masculí, entrenat per la Carla 
Alacambra i la Sarai Budia, va estar 
cinc dies a terres tarragonines en un 
torneig de primer nivell on es van 
combinar activitats basquetbolístiques i 
experiències de convivència que molts 
d’ells no oblidaran. Esportivament, van 
assolir la millor classificació en els 
darrers anys de participació: el cinquè 
lloc. El dissabte 23 de març de 2013 
van començar el torneig contra l’equip 
local de Cambrils perdent per un ajustat 
64-58 en un partit d’allò més trepidant. 
L’endemà es van imposar al BC Sant 
Quirze per 67-54 en un molt bon partit 
dels jugadors entrenats per la Carla. 
Molt encert en el llançament i un forta 
defensa tota la pista van ser les claus 
de la victòria. A la tarda, l’esforç del 
matí els va passar factura i van perdre 
per 65-38 contra el Toulouse francès. 
La derrota contra el Toulouse va 
condemnar l’equip a haver de lluitar pel 
cinquè lloc. En aquesta fase es va 
imposar al Bàsquet Altafulla per 70-17 i 
a la darrera jornada es va imposar per 
un contundent 52-33 a l’Escola El 
Salvador de Saragossa. 

El miler de jugadors que van participar 
en aquest torneig (44 equips de 4 
categories diferents) van passar el 25 
de març a les instal·lacions de Port 
Aventura.

Pel que fa al torneig cadet femení, 
l’equip entrenat pel Toni Olivares i 
l’Albert Pericas va fer un paper molt 
digne al I Torneig Mercat del Ram de 
Vic-Femení Osona. La competició, de 
tres dies, es va iniciar el 25 de març i 
les franquesines també van debutar 
amb victòria ajustada i treballada 
contra el CB Torelló (46-50). En el 
següent partit, contra les amfitriones, el 
Femení Osona, van caure en un mal 

partit per 32-49. I en el darrer partit 
d’aquesta primera fase, l’equip 
franquesí va caure derrotat contra 
l’equip italià del Fanfulla. La superioritat 
física de les italianes les va portar a 

perdre per un contundent 34-60. 
Aquesta derrota les portava a lluitar 
per la cinquena posició i en aquesta 
lluita, primer es van imposar de forma 
còmoda al Femení Osona B per 57-35 i 
en el darrer partit de la competició van 
caure derrotades per l’Askatuak de 
Sant Sebastià per un clar 37-60.

Aida González i Judith Berruezo, 
medalla de bronze al 
Campionat europeu de Twirling 

Les franquesines Aida González i Judith 
Berruezo, components del Club Twirling 

La Torreta van obtenir medalla de 
bronze al campionat d'Europa celebrat 
a Amsterdam els dies 28, 29 i 30 de 
març de 2013. A la competició hi van 
prendre part clubs procedents de 
Bèlgica, Noruega, Croàcia, Itàlia i 
França, a més d’Holanda, el país 
amfitrió.

L'infantil masculí d'handbol de les 
Franqueses guanya el Torneig de 
Calella

Després de fer un campionat molt 
complet, l’infantil masculí d’handbol del 
PME Les Franqueses va guanyar el 
prestigiós Torneig de Calella de 2013, 
que va tenir lloc durant el període de 
Setmana Santa. L’equip franquesí va 
superar a la semifinal un equip alemany 
a priori més fort físicament i amb més 
llançament. La final, contra l'Epic 
Casino de Matadepera, va acabar en 
empat. Per determinar el guanyador es 
va realitzar una pròrroga on qualsevol 
petit error donaria la victòria a un o 
altre equip. El punt d’inflexió el va 
posar l'equip franquesí, que es va 
acabar emportant una final molt 
treballada i demostrant els mèrits que 
els van portar a aconseguir del títol de 
campions.

ABRIL 2013

El conseller Felip Puig repeteix a 
les trobades de petanca de les 
Franqueses

La XVI Trobada de Petanca, organitza-
da pel Club Petanca Corró d’Amunt i el 
Patronat Municipal d’Esports, es va 
celebrar el dissabte 6 d’abril de 2013 a 
la zona esportiva de Corró d’Amunt. 
Diverses entitats del municipi, el CP 
Bellavista, el CP Corró d’Amunt, el CP 
Llerona i el CP Casal d’Avis de Corró 
d’Avall i el de Bellavista, s’havien citat 
per gaudir d’una matinal amistosa. 

El conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, va participar a la Trobada. 
L’afició del conseller per la petanca és 
coneguda i en diverses ocasions ha 
practicat aquest esport amb les entitats 
del municipi. El conseller Felip Puig i 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, van competir entre ells i 
l’alcalde va resultar-ne el guanyador 
–era la primera vegada que superava 
el conseller. En un ambient distès el 
conseller va assegurar que si hagués 
sabut que l’alcalde estaria tan content 
de guanyar-lo li hauria donat peixet en 
trobades passades. Felip Puig va agrair 
la rebuda del poble de Corró d’Amunt i 
va destacar el gran ambient per part de 
tots els jugadors al llarg de la jornada.

Les partides van començar a les nou 
del matí i es van allargar fins a la una. 
A mig matí, pels volts de les deu, es va 
fer una parada per gaudir d’un 
esmorzar de forquilla i ganivet. Un cop 
acabat l’àpat es va entregar un record 
als representants de les entitats de 
petanca de les Franqueses i tots els 
assistents van rebre un metre per, tal i 
com va dir l’alcalde, “establir una única 
mesura quan juguem”. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
regalar al conseller un exemplar del 
llibre que commemora el 30è aniversa-
ri del Patronat, “30 anys al teu costat”, i 
un clauer. Tant el regidor José Ramírez 
com el director-gerent del Patronat 
Municipal d’Esports, Josep Campaña, 
també van jugar a petanca. La regidora 
de Sanitat i Gent Gran i Agricultura, 
Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria 
Pruna, també va fer acte de presència 

a la trobada.

270 ciclistes participen al XVIII 
Trofeu BTT Corró d’Amunt

El Club Ciclista Corró d’Amunt va 
organitzar el XVIII Trofeu BTT Corró 
d’Amunt el diumenge 7 d’abril de 2013. 
La cursa era vàlida per a l’Open 
Barcelona i la Kid’s Cup, i va reunir més 
de 270 ciclistes. El recorregut tenia una 

distància de 7 km exigents i alhora 
divertits per als participants. L’itinerari 
de la Kid’s Cup tenia una distància de 
350 m. El president del CC Corró 
d’Amunt, Josep Mauri, va dir que el 
circuit és dels més valorats pels 
ciclistes gràcies a la combinació de 
zones molt tècniques. 

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, van valorar el 
paisatge de Corró d’Amunt com a ideal 
per a la pràctica de la BTT. Els boscos 
frondosos amb pistes forestals ràpides 
són de les preferides pels amants 
d’aquest esport. 

La Trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix un centenar de nens i 
nenes

Un centenar de nens i nenes va 
prendre part a la tradicional Trobada 
d'escoles de bàsquet de les Franqueses 
2013 que es va celebrar el cap de 
setmana del 13 i el 14 d’abril al pavelló 
poliesportiu municipal.

Un total de 110 participants d'onze 
equips van prendre part a la jornada 
que va organitzar el Patronat Municipal 
d'Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses.

L'activitat, d'allò més divertida i 
didàctica, suposava el primer “partit” 
de la seves carreres basquetbolístiques 
per a molts. Es van jugar partits, tot 
separant tres categories (2005, 2006 i 
2007). Els clubs participants van ser: el 

PME Les Franqueses, el CB Lliçà 
d'Amunt, el CB Vila de Montornès, el 
CB Santa Perpètua i l'Escola Pia de 
Granollers. Els partits es van disputar 
amb les normes del reglament del 
minibàsquet, on no hi ha puntuació, per 
fomentar el principi bàsic d'aquest 
reglament, jugar. Entre partit i partit, 
l'organització de la trobada, els 
entrenadors de bàsquet del PME Les 
Franqueses, van preparar activitats 
paral·leles en què, de forma individual, 
els jugadors i jugadores van poder 
millorar conceptes de bot i tir de 
manera divertida. Un cop acabats els 
partits es va fer l'entrega de medalles 
per a tots els participants i es va 
realitzar un esmorzar de germanor.

9 franquesins participen al XXXV 
Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate

El XXXV Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate es va disputar 
el cap de setmana del 20 i 21 d’abril de 
2013 a Leganés (Madrid) amb uns 500 
participants. Els karatekes tenien fins a 
13 anys i eren de les categories kata, 
kumite y prekumite. Nou components 
del gimnàs Nokachi de les Franqueses 
formaven part de la selecció catalana: 
Xavi Sevillano, Ainoa Astorga, Jordi 

Valdivia, Aaron Raya, Juan Sánchez, 
Izan Sevillano, Rafa Migueles, Roger 
Burriel i Wiam Koubiss. Al campionat 
van destacar les medalles de bronze de 
Roger Burriel i Juan Sánchez en kumite 
masculí i la proclamació com a campió 
d’Espanya de Jordi Valvidia en 
categoria de prekumite masculí. 

Més de 1.100 participants a l’XI 
Caminada Popular de les 
Franqueses

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès, que va tenir lloc el 21 
d’abril de 2013 al matí, va superar els 

1.100 participants, un nou rècord 
d’inscripcions. El Patronat Municipal 
d’Esports, organitzador de l’esdeveni-
ment, havia previst per a aquesta 
onzena edició poder arribar fins a un 
màxim de 1.200, xifra que se situa ja al 
límit de la capacitat logística per fer que 
una caminada d’aquests tipus sigui 
satisfactòria per a tothom.

Com és tradicional, la sortida i arribada 
es va fer des de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

A partir de les 8 del matí els partici-
pants van fer un recorregut per 
diversos punts del municipi, que els va 
portar a esmorzar a la zona esportiva 
municipal de Corró d’Amunt. Una 
vegada van finalitzar la caminada, tots 
els participants van rebre un obsequi 
commemoratiu, que en aquesta ocasió 
era una capelina amb el logotip del 30è 
aniversari del Patronat Municipal 
d’Esports, un entrepà de botifarra i 
també van participar al sorteig de 
diversos obsequis. 

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès va tornar a comptar amb 
la col·laboració del Club Bàsquet Les 
Franqueses i l’AE Handbol Les 
Franqueses.

Els alumnes de l'Escola de Tennis 
de les Franqueses gaudeixen del 
Trofeu Comte de Godó

El 23 d'abril de 2013 l’Escola de Tennis 

Jordi Plana va fer la tradicional sortida 
al Trofeu Comte de Godó. És el tercer 
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del 
Club de Tennis Cardedeu i els alumnes 
de l'Escola de Tennis de les Franqueses 
del Patronat Municipal d’Esports. Uns 
40 alumnes van gaudir de l’ambient del 
Godó veient diferents partits de 
jugadors com Tommy Robredo, 

Nicolay Davydenko, Tomas Berdych, 
entre d’altres, i també van poder 
demanar autògrafs i fer-se fotos amb 
Rafa Nadal.

MAIG 2013

Tercera posició del cadet femení 
d'handbol al sector de Campionat 
d'Espanya a Castro Urdiales

El 10, 11 i 12 de maig de 2013 es va 
disputar la fase sector del Campionat 
d'Espanya d’handbol a Castro Urdiales 
on el cadet femeni d'handbol de les 
Franqueses va participar. 

Al primer partit davant les locals de 
Castro Urdiales van aconseguir una 
gran victòria en guanyar per un ajustat 
22 a 23 gols. L’endemà, dissabte, van 
jugar davant el BM Zuazo, primeres del 
País Basc. L’enfrontament també va 
ser molt igualat fins al tram final, on les 
jugadores basques van marxar en el 
marcador per 8 gols de diferència. 

El diumenge encara hi havia opcions de 
classificació per al Campionat d’Espan-
ya si es guanyava el Villaverde de 

Madrid i acompanyaven els resultats 
dels altres equips. El partit de Villaver-
de va ser molt intens i, tot i començar 
amb un parcial negatiu, les jugadores 
franquesines van tornar al partit 
escurçant la diferència. A partir de la 
segona meitat el Villaverde va marxar 
en el marcador amb un joc molt 
elèctric. 

La participació en aquest sector s’ha de 
considerar positiva, amb bons resultats 
malgrat que només es va aconseguir 
una victòria. Les dues derrotes van ser 
davant de dos equips molt competitius. 
Cal felicitar les jugadores i el cos tècnic 
per la fita aconseguida, uns grans 
resultats que mostren l'esforç i 
constància d'aquest grup.

Es lliuren els premis del concurs 
de fotografia de l’XI Caminada 
Popular

El 14 de maig de 2013 va tenir lloc 
l’acte de lliurament dels premis del 
concurs de fotografia de l’XI Caminada 
Popular de les Franqueses que es va 
celebrar el mes d’abril organitzada pel 
Patronat Municipal d’Esports. 

L’acte de lliurament es va fer a la 
primera planta del Complex Esportiu 
Municipal de les Franqueses, on hi 
havia instal·lada una exposició amb una 
mostra de les fotografies presentades 
enguany al concurs i va anar a càrrec 
de l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

Els guanyadors del concurs de 
fotografia van ser els següents. Primer 
premi, José Antonio Pérez, de Montor-
nès, que va presentar la fotografia “Un 
día espléndido”. El 2n premi va 
correspondre a Ismael Cañas, de les 
Franqueses del Vallès, amb la fotogra-
fia “Reflexant la caminada”. El 3r premi 
va ser per a Imma Puerto Sánchez, de 
Ripollet, per la instantània “Camí de 
roselles”.

L’infantil femení d’handbol, segon 
a la Fase Sector disputada a Elx

L’equip infantil femení d’handbol de les 
Franqueses, que va disputar el 18 i 19 
de maig de 2013 a Elx la Fase Sector 
per accedir al Campionat d’Espanya es 
va quedar a les portes, amb una 
meritòria segona posició. 

A la competició van jugar-hi l’Elx, el 
BM Roquetas i el BM Cartagena, a més 
del conjunt franquesí. Les jugadores 
franquesines van aconseguir dues 
victòries, davant l’Elx, 20-22, i contra el 
BM Cartagena, 16-33. El partit que 
decidia, doncs, el campió de la Fase 
Sector, va ser el que enfrontava les 

franquesines contra el BM Roquetas. El 
rival es va mostrar molt superior i es va 
endur la victòria per 29-16, aconseguint 

així la classificació per al Campionat 
d’Espanya. L’experiència va ser molt 
positiva per a les jugadores, segur que 
no l’oblidaran. Cal felicitar-les i seguir 
endavant, ja que encara tenen molt 
camí per recórrer.

Quim Magán guanya la cursa El 
Trencacoll

La 1a Cursa de Muntanya El Trencacoll 
es va disputar el diumenge 19 de maig 
de 2013 amb 400 corredors, el nombre 
màxim de participants que s’havia fixat 
el Club Ciclista Corró d’Amunt. 

Per primera vegada, el Club Ciclista va 
deixar la bicicleta per un dia i es va 
calçar les vambes per córrer. Per a la 
prova va recuperar el Trencacoll, un 
antic camí que havia quedat en desús i 
inutilitzable. La cursa oferia dos 
recorreguts: un de llarg de 21 km i un 
altre de curt de 10 km. Tant un 
recorregut com l’altre presentaven uns 

terrenys variats, ràpids i tècnics, i de 
diversos nivells que divertien i feien 
suar de valent els participants. 

El campió absolut de la cursa va ser 
Quim Magán (El Món) amb un temps 
d’1 h 28 min 44 s. 

La satisfacció dels corredors va animar 
els organitzadors a muntar una segona 
cursa l’any vinent. Els participants, a 

més de l’excel·lent organització, van 
destacar els paratges naturals del poble 
de Corró d’Amunt que afegien un plus 
d’atracció a la cursa. 
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Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras 
practiquen vela

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras van 
gaudir d'una jornada de vela el 
dimecres 5 de juny de 2013. Dins del 
Programa Escolar de Promoció 
Esportiva (PEPE), entre el Patronat 
Municipal d'Esports i les escoles es va 
organitzar la sortida de bateig de vela 
al Port Olímpic juntament amb el 
Centre Municipal de Vela de Barcelona.
 
El bon temps i vent de la jornada van 
afavorir la pràctica esportiva. Els nens i 
nenes van participar-hi amb molta 
il·lusió i van poder gaudir d’un esport 
diferent. 

600 esportistes a la XXIX Diada 
de l’Esport

La XXIX Diada de l’Esport, organitzada 
pel Patronat Municipal d’Esports, va 
tenir lloc el dissabte 8 de juny de 2013. 
La jornada va aplegar més de 600 
esportistes amb els seus acompan-
yants animant des de les grades.

A partir de les 9 h es van jugar al 
pavelló i a la pista poliesportiva els 
partits de la secció de bàsquet i 
handbol del Patronat Municipal 
d’Esports. També va haver-hi la 
trobada del grup de bàdminton, 
patinatge, aeròbic, gent gran, psicomo-
tricitat i prebenjamí.  

Tots els participants de la XXIX Diada 
de l’Esport van tenir un petit obsequi: 
un pilota de platja. A més de rebre un 
esmorzar o berenar segons la franja 
horària en què juguessin o competissin. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
donar les gràcies a tots els jugadors, 
esportistes, entrenadors, col·labora-
dors, delegats, amics i familiars per 
acompanyar dia a dia tots els petits 

esportistes del Patronat i fer que 
l’esport a les Franqueses no pari de 
créixer.

D’altra banda, el diumenge 9 de juny 
va haver-hi jornada de portes obertes a 

la zona d’aigües del Complex Esportiu 
Municipal. Una cinquantena de 
participants van poder gaudir d’una 
estona a la piscina de les Franqueses, 
ja que hi havia lliure accés.

Més de 400 competidors prenen 
part al IV Trofeu d’equips Karate 
Nokachi de les Franqueses

El 8 de juny de 2013 es va celebrar el 
IV trofeu equips Karate Nokachi on es 
van inscriure 12 clubs d’arreu de 
Catalunya. El trofeu va comptar amb la 
participació de més de 400 competi-
dors. 

Les categories van ser des dels més 
petits de 5 anys fins als sèniors, tots 
ells en modalitat de kumite (combat) i 
per equips. Agustín Núñez i Montse 
Marín, responsables d’aquest esdeve-

niment, es van mostrar molt orgullosos 
i agraïts per la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports, Sidorme, 
Sports Granollers, Esclat i Fck, així com 
amb pares i amics que van fer possible 
la IV festa del karate Nokachi.

Alfonso Guillen i Ana Belén 
García, primers classificats de la 
27a Cursa de Bellavista

Alfonso Guillen i Ana Belén García van 
ser el guanyadors de la 27a edició de la 

Cursa de Bellavista celebrada el 9 de 
juny de 2013. La prova, organitzada pel 
Grup Fondistes de Bellavista, amb el 
suport del Patronat Municipal 
d’Esports, va reunir enguany més de 
700 corredors. La forta pluja del 
dissabte, que va obligar a tornar a 
marcar el circuit, i el fet que la Cursa de 
Pineda, que tradicionalment es feia el 
primer diumenge de mes i enguany ha 
estat el segon, va minvar la presència 
de participants a Bellavista en relació a 
l’any passat.

Es dóna la circumstància que en la 
present edició de la prova el guanyador 
masculí, Alfonso Guillen, i el tercer 
classificat Jordi Martos, són de 
Bellavista. El segon lloc va ser per a 
Gerard Molist. La guanyadora en 
categoria femenina, Ana Belén García, 
resideix a Granollers, però també havia 
estat veïna de Bellavista. El segon lloc 
en categoria femenina va ser per a la 
franquesina de Bellavista i component 
del club A 4 El km, Camen Martín, i el 
tercer per a Mari Martínez.

A banda de la bona organització i un 
traçat exigent i atractiu, cal destacar 
una vegada més la gran quantitat 
d’obsequis que l’organització va lliurar 
als participants. Hi havia una samarreta 
tècnica i pantaló, una bossa de 
productes d’alimentació, així com 
esmorzar i fins i tot aperitiu per a qui li 
venia de gust. També es van sortejar 
120 lots de diversos productes entre els 
participants. 

El lliurament de premis de la 27a Cursa 
de Bellavista va anar a càrrec de 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esport, José 
Ramírez, i el president del Club 
Fondistes de Bellavista, Ramón 
Berruezo.

Maverick i Isaac Viñales visiten el 
Centre Tècnic del Vallès

El pilot de Moto3, Maverick Viñales, i el 
seu cosí i també pilot de la mateixa 
categoria, Isaac Viñales, van visitar el 
Centre Tècnic del Vallès el 12 de juny 
de 2013.

 L’alcalde Francesc Colomé i el director 
del Centre, Joan Montcanut, van rebre 
els pilots, que van visitar les instal·la-

cions i, a continuació, van oferir una 
xerrada als alumnes, que els van poder 

fer preguntes i demanar autògrafs. 

115 alumnes gaudeixen de la 
Jornada de Primària 
organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports

El divendres 14 de juny de 2013 a partir 
de les 9 del matí es va realitzar a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall la Jornada de Primària, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports, que va reunir 115 alumnes. 

Tots els participants eren nens i nenes 
de sisè de les escoles de les Franque-
ses del Vallès, concretament del 
Guerau de Liost, Bellavista Joan Camps 
i Joan Sanpera i Torras. Les escoles 
Colors i Camins no hi van assistir 
perquè encara no tenen alumnes de 
sisè.

Un total de 115 escolars van participar 
en la jornada, que estava dividida en 

diferents esports, futbol, handbol, 
bàsquet i bàdminton, que es realitzaven 
entre el camp de futbol, el pavelló i la 
pista poliesportiva.

Els alumnes estaven dividits en 
diferents equips que portaven una 
samarreta (obsequi del Patronat 
Municipal d’Esports) especial per a 
l’ocasió i d’un color diferent per 
diferenciar-se entre equips.

A mig matí el Patronat Municipal 
d’Esports va obsequiar tots els 

participants amb un bon esmorzar per 
agafar forces de cara a la segona part 
de la jornada.

Abans de finalitzar l’activitat i com a 
cloenda es va fer la tradicional foto de 
grup amb la presència de l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramirez, que 
van tenir l’ocasió de saludar i conversar 
amb els nens i nenes de com havia 
anat la jornada.

Gran acollida de la I Edició del 
Torneig de Futbol Base del CF 
Bellavista Milán

El cap de setmana del 15 i 16 de juny 
de 2013 es va celebrar a la zona 
esportiva municipal de Bellavista la I 
edició del Torneig de Futbol Base del 
CF Bellavista Milán amb una molt bona 
climatologia i molta afluència de públic 
als dos camps. 

El torneig va complir els objectius 
marcats, que eren principalment que 

els participants s'ho passessin bé i 
donar una bona imatge del CF 
Bellavista Milán a nivell organitzatiu, 
esportiu i social.

Resultats de les finals: 
-Categoria escola: 
EF Vallès 4 - CF Parets 2
-Categoria prebenjamí: 
CF Parets 6 - UE Sant Fost 2
-Categoria benjamí: 
FC Argentona 3 - UEC Mataró 6
-Categoria aleví: CF Bellavista Milán  - 
CE Lliçà d'Amunt 2

Exitosa cloenda de temporada del 
Club de Bàsquet Les Franqueses

El diumenge 16 de juny de 2013 el Club 
de Bàsquet Les Franqueses va reunir 
uns cent vuitanta participants en el 
tradicional dinar-cloenda de final de 
temporada. En una jornada d'allò més 

divertida, els petits i els pares van 
realitzar partits i competicions al 
pavelló i un cop acabades les diferents 
activitats els assistents van poder 
gaudir del primer bany de l'any a la 
piscina municipal. Aquest any, com a 
l'anterior edició, una botifarrada amb 
mongetes van servir per acomiadar 

una temporada llarga que ha tingut 
com a premi més especial l'ascens del 
primer equip femení a la Segona 
Divisió Catalana.

Després de la botifarrada la junta 
directiva del club va aprofitar per fer un 
sorteig d'articles de l’entitat. A l'acte hi 
van ser presents el regidor d'Esports, 
José Ramírez, i la regidora de Cultura, 
Rosa M. Isidro.

Sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran a Perata- 
llada, l’Estartit i les Illes Medes

El dijous 20 de juny de 2013 va tenir 
lloc la sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran que organitza 
el Patronat Municipal d’Esports. En 
aquesta ocasió van visitar Peratallada, 
l’Estartit i les Illes Medes.

La jornada va iniciar-se ben d’hora, poc 
abans de les 8 del matí, amb el grup de 
56 persones convocades a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Cal destacar la presència de la regidora 
de Cultura, Rosa Maria Isidro, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

Al voltant de les 10.30 h es va arribar a 
Peratallada, un petit poble que pertany 
al municipi de Forallac, al Baix 
Empordà, i que ha estat declarat 
conjunt històric en formar part d’un 
dels nuclis històrics de l’arquitectura 
medieval més importants de Catalunya. 
Es va fer una visita guiada durant la 
qual es va ensenyar als assistents els 
edificis més representatius: l’església, 

l’antiga casa consistorial i les antigues 
muralles de la ciutat.

Finalitzada la visita a les 13.30 h, el 
grup es va desplaçar a l’Estartit, i més 
concretament al Restaurant la Sal, on 
es va poder degustar un menú molt 
complet amb un arròs de la zona.

Per finalitzar la sortida es va realitzar 
un creuer amb un sorprenent trimarà, 
amb visió submarina -únic a Catalun-
ya-, que es distingeix pel confort del 
seu equipament i l’estabilitat en la 
navegació, sent un exemple de 
seguretat gràcies a tres quilles 
compartimentades, així com per la 
seva cabina submergida, dotada de 
grans finestrals per oferir una visió 
excepcional de la riquesa del fons marí 
de les Illes Medes.

L’AE Pompeu Fabra clou la 
temporada

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d'Amunt la tradicional cloenda de 
l’AE Pompeu Fabra. Com cada any es 
va realitzar el torneig de Mixball, que 
consisteix en una lligueta a punts 
combinant partits de bàsquet i de futbol 
7. Cada partit guanyat sumava 3 punts.

S’hi van inscriure 6 equips, encara que 
finalment només van prendre-hi part 5. 
L' equip guanyador va ser l’AE 
Pompeu Fabra, empatat amb Cullell's 
Team. 

El dia del torneig hi van assistir entre 
participants i acompanyants unes 70 
persones. L’entitat espera tornar a 
repetir aquesta activitat l´any vinent.

Molt seguiment de la 1a edició del 
Memorial Juan Blázquez organit-
zat pel CF Bellavista Milán

El cap de setmana del 22 i 23 de juny 
de 2013 es va celebrar la primera 
edició del Memorial Juan Blázquez, 
organitzada pel Club Futbol Bellavista 
Milán. Aquest torneig va retre home-
natge a la trajectòria de Juan Blázquez, 
reconegut entrenador i home de futbol 
que va morir el passat mes de març a 
l’edat de 64 anys. Entre altres equips 
havia dirigit tres dels participants al 
torneig, la UE Canovelles, l’EC 

Granollers i el CF Bellavista Milán. 
L’altra conjunt participant va ser el CF 
Les Franqueses.

El desenvolupament del torneig va tenir 
molt de seguiment, sobretot el 
dissabte, amb gran afluència de públic i 
mitjans de comunicació. Va ser un 
emotiu reconeixement a una persona 
molt coneguda a nivell futbolístic 
comarcal i també en altres àmbits 
socials i empresarials.

Els resultats dels partits van ser els 
següents:
-Semifinals: CF Les Franqueses 3 - EC 
Granollers 6; CF Bellavista Milán 3 - UE 
Canovelles 1
-Final: CF Bellavista Milán 2 - EC 
Granollers 2 (l’EC Granollers va ser el 
guanyador en vèncer a la tanda de 
penals per 2 gols a 3).

Alta participació d’esportistes i 
familiars a la cloenda de la 
temporada de tennis i pàdel

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la zona esportiva municipal de 
Corró d’Avall la cloenda de la tempora-
da de tennis i pàdel. L’activitat va 
reunir molts participants, que van 
poder gaudir d’una gran matinal 
practicant el seu esport.

En tennis, de les 8.30 a les 10 h van 
prendre-hi part 20 adults. De les 10 a 
les 11 h van fer-ho 22 nens i nenes 
nascuts els anys 2004, 2005 o 2006. De 
les 11 a les 12 h hi van prendre part 20 
nens i nenes dels anys 2001, 2002 o 
2003, i de les 12 a les 13 h, 10 nens i 
nenes del 1996 fins al 2000.

En total, doncs, per la cloenda del 
tennis van passar 72 alumnes i els seus 

corresponents pares i mares o 
familiars, més de 150 persones en 
total, que van poder gaudir de campio-

nats per parelles de pares/mares i fills. 
La matinal també va comptar amb la 
presència del regidor d'Esports, José 
Ramírez.

Pel que fa al pàdel hi van participar uns 
70 alumnes, els quals es van dividir en 
dos quadres per fer un minitorneig 
entre ells (campionat masculí i femení).

A partir de les 13 h tothom que va 
assistir a la jornada va poder gaudir 
d’un refrigeri a la pista poliesportiva 
coberta, on posteriorment va haver-hi 
una entrega d’obsequis i un sorteig de 
diferent material.

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses guanya la Granollers 
Cup de la seva categoria

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses es va classificar com a 
primer de grup a la fase regular de la 
Granollers Cup, després de guanyar 
tots els seus partits. El diumenge 30 de 
juny de 2013, però, era el torn de la 
veritat ja que es jugaven les fases finals 
de la competició.

Així doncs, a vuitens de final van 
guanyar amb comoditat el Helset if, per 
21 gols a 10. A quarts de final van 
guanyar el Charlottelund-1 per 17 a 14, 
en un partit que ja havien sentenciat a 
la mitja part. A semifinals es van 

enfrontar a l’equip Vestby Hk, format 
per unes jugadores noruegues molt 
fortes fisicament, però a qui van poder 
guanyar per 14 a 9. Aquest resultat els 
va donar el pas a la final del torneig, 
que van haver de jugar contra el 
conegut equip de l’Handbol Puig d'en 
Valls d'Eivissa al Palau d'Esports de 
Granollers. Les noies franquesines van 
jugar una molt bona final, que van 
guanyar per 16 gols a 9. 

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, va poder celebrar amb les 

jugadores aquesta victòria tan impor-
tant.

El Pavelló Poliesportiu Municipal i la 
pista coberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall van acollir, 
entre dijous i diumenge, 128 partits de 
la Granollers Cup 2013. Organitzada pel 
BM Granollers amb la col·laboració de 
l’AEH Les Franqueses, aquesta 
competició té com a objectiu promocio-
nar l'handbol i valors com l'esportivitat, 
el respecte i el joc net entre els més 
joves.
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Recepció de l’Ajuntament als tres 
equips d’handbol més destacats 
de les Franqueses

Els equips d’handbol del municipi 
continuen sumant èxits esportius. És 
per això que l’Ajuntament els va 
organitzar, com va sent habitual els 
darrers anys, una recepció per 
reconèixer públicament el seu esforç. 

A l’acte, que es va fer el 2 de juliol de 
2013 a la tarda a la sala de plens de 
l’Ajuntament, es va homenatjar els 
integrants del sènior masculí de l’AEH 
Les Franqueses i les integrants dels 
equips cadet i infantil femenins del 
Patronat Municipal d’Esports.
 
L’acte, al qual van assistir l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, i el 
president de l’AEH Les Franqueses, 
Rafael Rosario, a més dels integrants 
dels equips i pares i mares dels 

jugadors, va consistir en el lliurament 
de plaques commemoratives per part 
de l’alcalde als capitans i entrenadors 
de cada equip, el lliurament d’un 
obsequi per part del Patronat a cada 
membre dels equips, la seva signatura 

en el llibre d’honor, i la foto de grup. 
Enguany, a banda de la típica foto dels 
homenatjats a les escales de l’edifici de 
l’ajuntament també se’n van fer una a 
la plaça mirant cap amunt, ja que el 
fotògraf estava situat al balcó. Acte 
seguit es va fer un piscolabis per a tots 
els assistents.

Pel que fa a les gestes esportives 
d’aquests equips, cal recordar que el 
sènior masculí de l’AEH Les Franque-
ses va aconseguir l’ascens a la Segona 
Divisió Catalana en quedar 2n de la 
primera fase del grup B de la 3a Divisió 
Catalana Preferent. Per la seva banda, 
l’equip cadet femení del PME va 
quedar 4t al Campionat de Catalunya, 
3r al sector del Campionat d’Espanya 
que es va fer a Castro Urdiales i 
campió de la Granollers Cup de la seva 
categoria. L’infantil femení del PME va 
quedar 1r de la fase regular de la Lliga 
Catalana, subcampió de Catalunya i 2n 
al sector del Campionat d’Espanya 
celebrat a Elx.

Recepció de l’Ajuntament als 
equips sèniors femenins del CE 
Llerona i del CB Les 
Franqueses

El 3 de juliol de 2013 a la tarda, 
l’Ajuntament va fer una recepció als 
equips sèniors femenins del Club 
Esportiu Llerona i del Club Bàsquet Les 
Franqueses per reconèixer públicament 

la bona temporada que van fer i que va 
acabar amb l’ascens de categoria de 
tots dos equips. L’amateur femení del 
CE Llerona va pujar a la lliga Preferent i 
el sènior femení del CB Les Franqueses 
ho va fer a la 2a Divisió Catalana.
 
L’homenatge va tenir lloc a la sala de 
plens de l’Ajuntament i com el dia 
anterior, dia en què es va fer la 
recepció a tres equips d’handbol del 
municipi, el procediment va ser el 
mateix: atorgament de plaques als 

representants de cada equip, entrega 
d’un petit obsequi i signatura en el 
Llibre d’Honor d’Esports per part de 
cada integrant dels equips, foto de grup 
i piscolabis final al darrere de l’edifici 
consistorial.
 
A banda de jugadores i entrenadors 
dels clubs, a l’acte també hi van assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el president del CE Llerona, 
Jaume Viñas, i el del CB Les Franque-
ses, Esteve Moliner.

La Societat de Caçadors participa 
a la Festa Major de Bellavista

La Societat de Caçadors de Bellavista 
va participar enguany a la Festa Major 
de Bellavista. En concret, va organitzar 
un campionat de tir el dia 6 de juliol de 
2013. L’entitat franquesina va muntar 
un recorregut de caça al Camp de Tir 
de les Franqueses, situat al camp de Ca 
l’Aymerich de Corró d’Amunt. L’activi-
tat va començar a les 9 del matí i va 
comptar amb una bona participació.

Destacada participació del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses al 
LXIV Campionat de 
Catalunya Absolut i XVI Para-Ar-
chery

El LXIV Campionat de Catalunya 
Absolut i XVI Para-Archery es a 
celebrar el 7 de juliol de 2013 a l'estadi 
de Can Jofresa de Terrassa. Hi van 
participar 115 esportistes representants 
de diferents clubs de Catalunya i va 
destacar la presència del president de 
la Federació Catalana de Tir amb Arc, 
Francesc Altarriba, i el subdirector 
general d'Activitats Esportives i 
Infraestructures del Consell Català de 
l'Esport, Oriol Marcé.

Tots els participants van enfrontar-se a 
un doble repte: mesurar-se amb altres 
arquers i aguantar una forta calor. El 
Club de Tir amb Arc Les Franqueses va 
participar en el Campionat amb 12 
arquers i va obtenir resultats notables 
en les diferents categories i modalitats 
en què van participar.
 
En la modalitat d'arc recorbat categoria 
esquirol va destacar el primer lloc 
d'Izan Garcia amb 301 punts i el tercer 

lloc de Guerau Camí amb 183 punts en 
la distància de 12 metres.
 
En la modalitat d’arc recorbat categoria 
benjamí Ruben Ruiz va obtenir una 
meritòria tercera plaça amb 315 punts 
en una atapeïda competició on entre el 
segon i quart classificat només hi va 
haver 2 punts de diferència, i a més, el 
guanyador va batre rècord del 
campionat. Joan Arnal va obtenir la 
quarta plaça amb 314 punts.

Claudia Gómez va obtenir el primer lloc 
en la modalitat d'arc recorbat categoria 
aleví femení amb 554 punts tirant a 
dues distàncies, una primera tanda a 

30 metres i una segona a 18 metres. 
En aquesta mateixa modalitat en 
masculí Alfred Rodriguez va aconseguir 
la quarta plaça amb 492 punts i també 
va destacar la bona classificació 
d'Arnau Altarriba incorporat recent-
ment al Club.

Una altra nova incorporació al Club, 
Sonia Arredondo, va obtenir una 
meritòria cinquena plaça en arc 
recorbat novell tirant a 50 i a 30 
metres.
 
Alicia Viladomiu va ser primera en la 
seva categoria, arc nu sènior femení, 
amb 256 punts a gran distància de la 
segona classificada, tirant a 30 i 18 
metres. En aquesta mateixa modalitat 
en masculí, els arquers Ramon, Àngel i 
Jordi van enfontrar-se als millors de 
Catalunya obtenint uns resultats que 
amb seguretat milloraran en futurs 
esdeveniments.

S’inaugura el primer parc indoor 
d’Europa dedicat als esports 
extrems

El 4 de juliol 2013 es va obrir al públic el 
Green Indoor Park, el primer parc d’oci 
d’Europa que combina esports extrems 
amb activitats recreatives. Aquest 

equipament pioner ocupa 25.000 m2 
de superficie en unes antigues naus 
situades al camí de Can Carreró de les 
Franqueses. L’espai el van inaugurar 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el secretari general de 
l’Esport, Ivan Tibau, i el director general 
del Green Indoor Park, Hugo Arnaiz.
Al parc s’hi poden trobar des 
d’instal·lacions amb rampes per 

practicar esports extrems com l’skate, 
els patins o les bicicletes BMX, un 
circuit de karts elèctrics, màquines de 
jocs que simulen les curses de Fórmula 
1, escalèxtric, jocs infantils amb 
inflables, un rocòdrom, circuit de trial, 
etc. La inversió que s’ha fet per 
condicionar les naus és d’1,5 milions 
d’euros i ha permès crear una vintena 
de llocs de treball fixos. L’horari 
d’obertura és de dimecres a divendres 
de 16 a 22 h i els dissabtes i els 
diumenges de 10 a 20 h, i les tarifes 
van des dels 2 euros de l’entrada de 
visitant fins al 16 euros per a un dia 
complet.

A banda de la passejada per totes les 
instal·lacions, els representants polítics 
van voler provar els karts elèctrics i van 
fer unes quantes voltes al circuit. Al 
final de l’acte inaugural, tant l’alcalde 
de les Franqueses com el secretari 
general de l’Esport van firmar a sobre 
d’un dels grans grafits que hi ha per 
totes les parets de l’espai, la majoria 
dels quals són obra del conegut grafiter 
barceloní Berok.

A banda de l’alcalde, també van ser 
presents a la inauguració per part de 
l’equip de govern de l’Ajuntament de 
les Franqueses el regidor d’Esports, 
José Ramírez, la regidora de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut, Rosa M. 
Isidro, el regidor d’Urbanisme, Esteve 
Ribalta, la regidora de Polítiques 
Socials, Gisela Santos, i la d’Obres i 
Serveis, Vanessa García.

Finalitzen amb èxit les 
activitats d'estiu del Patronat 
Municipal d'Esports

El 26 de juliol de 2013 van finalitzar les 
activitats esportives d'estiu que 
organitza el Patronat Municipal 
d'Esports. En aquesta edició, el Juliol 
Esportiu va comptar amb un total de 
357 participants d’edats compreses 
entre els 5 i els 16 anys. Com cada any 
els nens i les nenes van poder utilitzar 
pràcticament tots els espais esportius 
de què disposa la zona esportiva de 
Corró d'Avall: el camp de futbol, el 
camp de futbol 7, pistes de tennis, el 
pavelló, la pista poliesportiva i les 
piscines cobertes i descobertes del 
Complex Esportiu Municipal de les 
Franqueses. En tots aquests espais es 
van poder realitzar activitats esportives 
com ara futbol, bàsquet, handbol, 
tennis, voleibol, bàdminton, etc.

També es van portar a terme altres 
activitats fora de la zona esportiva com 
ara la cursa d'orientació al parc de 
Milpins i la bicicletada que es va 
realitzar en un circuit pel poble amb 
sortida i arribada a la zona esportiva 
municipal. Aquestes activitats es van 
realitzar dins de l'horari del Juliol 
Esportiu, de 9 a 13 h. 

A part de les activitats diàries, cada 
grup va poder realitzar també activitats 
puntuals que duraven matí i tarda fora 
de les Franqueses:
-Sant Quintí de Mediona: circuit de 
tirolines
-Navarcles: caiac, escalada, canoa
-Collbató: “trekking” per la muntanya i 
escalada
-Parc Vallparadís: cursa d'orientació i 
escalada al rocòdrom
-Saldes: taller d'orientació i circuit de 
tirolines i ponts de mico

També s'ha de destacar la sortida que 
es va fer als Campionats del Món de 
Natació que es van portar a terme a la 
ciutat de Barcelona.

Per altra banda, el 26 de juliol també va 
acabar l'Escola de tennis i pàdel d'estiu. 
Aproximadament un centenar de 
participants van gaudir d'aquests 
esports durant el mes de juliol. Pel que 
fa al tennis hi havia grups segons edats 
on els participants van poder fer un 

intensiu cada dia de dilluns a divendres 
en la seva hora programada. En el cas 
del pàdel es van fer grups on cadascun 
d'ells va fer un petit intensiu d’1, 2 o 3 
dies a la setmana.

Per últim, dir que el 26 de juliol també 
van finalitzar els campus de futbol 
organtizats pel CE Llerona i el CF Les 
Franqueses, que es van portar a terme 
a la zona esportiva de Llerona i de 
Corró d'Amunt. Els clubs van acabar 
molt satifets de la participació obtingu-
da.

AGOST 2013

L’equip Missirah de Parets 
guanya el III Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

La final de la tercera edició del Torneig 
Solidari de Futbol de les Franqueses, 
que es va jugar el 17 d’agost de 2013 a 
la tarda al Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Avall, va ser molt disputada. El 
partit, que enfrontava l’equip Missirah 

de Parets del Vallès amb el Banjae de 
Canovelles, va decantar-se a favor dels 
primers, que van acabar guanyant, 
després d’una pròrroga, pel resultat de 
3 gols a 2.

El matx, que va aixecar molta expecta-
ció i va omplir les grades de gom a 
gom, va ser molt emocionant, a causa 
de la igualtat i el bon joc dels dos 
equips. Si bé es van avançar els 
canovellins, els paretans van poder 
empatar el partit, i fins i tot posar-se 
per davant amb un 2 a 1. El Banjae, 
però, no va deixar d’atacar la porteria 
contrària fins que va aconseguir 
l’empat a 2 gols a pocs minuts del final 
del temps reglamentari. Tot apuntava 
que s’hauria de jugar mitja hora més de 
temps extra. I així va ser. A la pròrroga, 

però, només va poder marcar un dels 
dos equips, el Missirah, que va acabar 
enduent-se el torneig.

A l’acte d’entrega de premis van ser-hi 
presents l’alcaldessa accidental de les 
Franqueses, Rosa Maria Pruna, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. A la 
cerimònia es van donar trofeus al millor 
porter i al millor golejador del torneig, 
que van guanyar dos integrants de 
l’equip de Mataró, i als dos equips que 
van disputar la final.

Aquest és el tercer any que se celebra 
aquest torneig que organitza l’Associa-
ció Esportiva d’Immigrants del Vallès 
Oriental, amb seu a Bellavista, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Enguany 
hi han participat deu equips provinents 
de Vic, Mataró, Sabadell, Montornès, 
Parets, Granollers i Canovelles. La 
competició va començar el 22 de juny, 
cosa que va permetre poder disputar 
més partits que l’any passat, tots al 
Camp de Futbol Municipal de Corró 
d’Avall.

El CF Olímpic La Garriga guanya 
el 33è Trofeu Electrocamps de 
futbol

El 31 d’agost de 2013 a la tarda es va 
disputar la 33a edició del Trofeu 
Electrocamps de futbol a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. El 

guanyador del torneig va ser el CF 
Olímpic La Garriga. En segon lloc va 
quedar el CF Les Franqueses i en 
tercer el CF Vilanova del Vallès.

El torneig triangular, que constava de 
tres partits de 45 minuts de durada 
cadascun, va començar a les sis de la 
tarda, amb el partit entre els 
garriguencs i els vilanovins. Aquest 
matx va acabar amb empat a 0 gols i 
es va haver de resoldre a la tanda de 

penals, en què els garriguencs van 
acabar marcant quatre penes 
màximes, mentre que els vilanovins 
només en van transformar tres.

En el següent partit es van enfrontar 
l’equip local i organitzador del torneig, 
el CF Les Franqueses, i el perdedor del 
primer partit, el CF Vilanova del Vallès. 
Els franquesins es van mostrar 
superiors i van acabar guanyant per 1 
gol a 0. El darrer matx va enfrontar el 
conjunt local i l’equip garriguenc. 
Després d’una gran igualtat en el joc 
desenvolupat per ambdós conjunts, 
una rematada dins de l’àrea a les 
acaballes del partit va donar la victòria 
a l’Olímpic La Garriga, que es va 
acabar enduent el torneig. 
A l’entrega de les copes hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, i Marcel Camps i David 
Camps, en representació de l’empresa 
franquesina patrocinadora del torneig, 
Electrocamps.

SETEMBRE 2013

El CE Llerona guanya el III Torneig 
de Futbol Trofeu Ajuntament de 
les Franqueses

El Club Esportiu Llerona es va adjudicar 
el 4 de setembre de 2013 la tercera 
edició del Torneig de Futbol Trofeu 
Ajuntament de les Franqueses en 
derrotar el Club Futbol Les Franqueses 
pel resultat de 2 gols a 0. Al partit pel 
tercer i quart lloc, el CF Bellavista Milan 
va vèncer la US Corró d’Amunt per 3 
gols 1.

El III Torneig de Futbol Trofeu Ajunta-
ment de les Franqueses, organitzat pel 
Patronat Municipal d’Esports amb la 
col·laboració dels clubs participants, els 
més representatius del municipi, es va 
disputar els dies 3 i 4 de setembre.

A les 10 de la nit va començar, al Camp 
de Futbol Municipal de Corró d’Avall, la 
gran final del torneig entre el CE 
Llerona i el CF Les Franqueses, una 
reedició de la final de l’any passat, en 
què va guanyar el CF Les Franqueses 
per 3 gols a 2. El CE Llerona, doncs, 
tenia ganes de revenja i de seguida va 

fer notar que volia endur-se la copa. Al 
minut 9, després d’una jugada indivi-
dual per la banda dreta, Adrià Bona-
chela va driblar el seu defensor al límit 
de l’àrea i va engaltar un potent xut a 
l’escaire que va acabar al fons de la 
xarxa. El CE Llerona va continuar 
dominant la primera part.

A la represa, però, el CF Les Franque-
ses va sortir amb moltes ganes. Amb 

tot, va ser el jugador lleroní Àlex 
Español qui va estar a punt de marcar 
el segon gol per al seu equip enviant la 
pilota al pal al minut 11 de la segona 
part. Vuit minuts després, va ser el CF 
Les Franqueses el que va enviar una 
pilota al pal de la porteria defensada 
pel Llerona, en una jugada en què es 
va reclamar falta al porter. Quan 
semblava que el marcador ja no es 
mouria, Àlex Español va sentenciar la 
final amb el segon gol per al seu equip 
a tres minuts de l’acabament del matx.

A l’entrega dels premis per a tots els 
equips (vals en material esportiu per 
valor de 800 euros per al primer 
classificat, 600 per al segon, 400 per al 
tercer i 200 per al quart), hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, els presidents dels clubs 
i els capitans dels quatre conjunts. Acte 
seguit es va fer la foto de l’equip 
guanyador, que en les tres edicions del 
torneig sempre ha estat un equip 
diferent. En la primera va ser el CF 
Bellavista Milan i en la segona el CF 
Les Franqueses.

Quatre joves arquers del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses 
participen a la 10a edició del 
Trofeu Futurs Campions

El 8 de setembre de 2013 es va 
celebrar la 10a edició del Trofeu de 
Futurs Campions, amb la participació 
de quatre joves arquers del Club de Tir 

jugat, en camp de futbol 7, uns 120 
partits en total. Els resultats de les 
finals, la totalitat de les quals es van 
disputar diumenge a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, van ser els 
següents:
-Prebenjamí: Fundació Marcet, 4 – EC 
Granollers, 0
-Benjamí: Vila-real CF, 1 – Damm, 0
-Aleví: FC Barcelona, 1 – UD Cornellà, 0

En l’edició d’enguany de la competició, 
que ha tornat a organitzar amb èxit 
l’empresa Eventually Sport&Events 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d'Esports de les Franqueses, 

aquest municipi ha estat protagonista 
destacat, ja que ha estat seu de dues 
de les tres categories en la fase prèvia 
del torneig: l’aleví s’ha disputat a les 
instal·lacions municipals de Corró 
d’Avall i la prebenjamí a les de Corró 
d’Amunt.

Primers partits amistosos de la 
temporada de l'Escola de Bàsquet 
del PME

El 13 de desembre de 2013 van tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses els primers partits 

amistosos d’aquesta temporada de 
l’Escola de Bàsquet del Patronat 
Municipal d’Esports. En una hora es 
van disputar molts minipartits que van 
fer gaudir els més menuts de la secció 
de bàsquet. Els equips entrenats per 
Javi Liria i Josep Lozano es van 
enfrontar als de l’Escola del CB 
L'Ametlla. De mica en mica, aquets 
petits van aprenent la normativa del 

bàsquet i el que és més important, 
aprenen tot divertint-se.

Exhibició dels grups d’aeròbic 
escolar del PME

El 14 i 15 de desembre de 2013, el 
Patronat Municipal d’Esports va 
organitzar una exhibició de ball al 
pavelló poliesportiu municipal de Corró 
d'Avall. 

Les 21 nenes dels grups d’aeròbic que 
organitza el PME a les escoles Guerau 
de Liost, Joan Sanpera i Camins van 
mostrar al públic assistent les coreo-
grafies treballades durant aquest 
primer trimestre. Els nervis previs no 
van impedir que les nenes s’ho 
passessin d’allò més bé.

L’aleví femení d’handbol de les 
Franqueses participa a l’Hamboli-
cat d’Igualada

El 15 de desembre de 2013 l’aleví 
femení d’handbol de les Franqueses va 
disputar el torneig Hambolicat amb 
motiu de la Marató de TV3 a Igualada. 

El torneig va durar tot el matí i les 
franquesines van disputar tres partits. 
Els dos primers partits els van jugar 
contra el Tarragona i el Tàrrega A, amb 
reglament aleví expert de la federació. 
Per als qui no coneguin aquesta 
modalitat, es juga a camp sencer i es 
saca de centre després dels gols (una 
introducció a la zona). El tercer partit el 
van jugar amb reglament de minihand-
bol i a camp petit contra el Tàrrega B. 
L’equip franquesí estava format per 
només 6 nenes. Tot i amb això es va 
competir i treballar molt, guanyant el 
primer i el tercer partit i perdent contra 
el Tàrrega A de 2 gols de diferència. 

A més a més dels partits, els partici-
pants del torneig també podien gaudir 
d’una zona lúdica amb inflables, pintura 
de cara i diverses activitats, d’una 
xocolatada gratuïta, i pagant un petit 
import, fins i tot podies fer un passeig 
en globus.

En definitiva, les nenes s’ho van passar 
molt bé i van competir amb moltes 
ganes, tot col·laborant amb la Marató 
de TV3, que aquest any lluitava contra 
les malalties neurodegeneratives.

Presentació dels equips del CF 
Bellavista Milan

El 15 de desembre de 2013 es va fer la 
presentació de tots els equips del Club 
Futbol Bellavista Milan a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
En total van desfilar per la gespa 130 
jugadors i jugadores, esportistes que 
formen part d’un dels dotze equips del 
club de Bellavista. A la presentació hi 
va assistir l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
membres de la renovada junta directiva 
de l’entitat que encapçala Paco Flores.

Consell General del Patronat 
Municipal d’Esports

El 17 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sessió del Consell General 
del Patronat Municipal d’Esports a la 
sala polivalent del Complex Esportiu 
Municipal, acte que va estar presidit pel 
regidor d’Esports, José Ramírez, i que 
va reunir el conjunt de les entitats 
esportives locals i altres entitats, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel Patronat Municipal 
d’Esports durant l’any 2013 i la previsió 
per al 2014.

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millora en les instal·la-
cions esportives, de l’escola esportiva 
municipal, del manteniment de les 
instal·lacions, de les dades de participa-
ció del Patronat i del Complex Esportiu 
Municipal i de la convocatòria de 
subvencions per a activitats esportives 
per a l’any 2014. 

Cal destacar també l’assistència de 
Josep Randos, Rosa M. Isidro i Àngel 
Profitós, regidors de l’Ajuntament i 
membres del Consell d’Administració 
del Patronat Municipal d’Esports. Al 
finalitzar la sessió, el Patronat Munici-
pal d’Esports va oferir un refrigeri a tots 
els assistents per tal d’acomiadar l’any 
esportiu 2013 i felicitar a tothom les 
festes de Nadal.

Esmorzar de Nadal del Grup 
d’Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME

El 19 de desembre de 2013 va tenir lloc 

amb Arc Les Franqueses. La competi-
ció es va fer al camp municipal de tir 
amb arc del Fossat del Castell de 
Montjuïc de Barcelona. 

És un trofeu amb el qual s’inicia la 
temporada i en el qual només partici-
pen les categories dels més joves, és a 
dir, esquirol, benjamí, aleví, infantil, 
cadet i júnior (femení i masculí). Hi va 
haver una assistència rècord de més 
de cinquanta inscrits quatre dels quals 
eren representants del club franquesí, 
que van obtenir bons resultats. Així, 
Izan i Joan van quedar tercers en les 
seves categories (esquirol i benjamí). 
Claudia va quedar primera en aleví 
femení, i Alfred, quart en aleví masculí.

La jornada va ser una festa de l’arc per 
als nens i els familiars. Hi va haver molt 
bon ambient entre tots els nens i 
nenes, reflectint que el tir amb arc és 
més que un esport.

VI Torneig d’handbol Joan 
Sanpera de Festa Major

El 14 de setembre de 2013 va tenir lloc 
el VI Torneig d’handbol Joan Sanpera al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, amb motiu de la Festa 

Major de Corró d’Avall. Des de la 
categoria prebenjamí fins a la infantil, 
els equips van jugar un partit davant el 
BM Granollers de la seva corresponent 
categoria.

Un total de 14 equips van prendre part 
en aquest torneig amb un total de 160 
participants. Els equips van ser 1 
prebenjamí masculí, 2 benjamins 
masculins, 1 aleví femení, 2 alevins 
masculins i 1 infantil masculí. 

Els premis van ser per al 1r i 2n 
classsificat, per al millor jugador del 
partit, el millor jugador local i el màxim 
golejador de l’enfrontament. El regidor 

d’Esports, José Ramírez, va estar 
present a l’entrega de premis.

El Patronat Municipal d’Esports, 
col·laborador d’aquesta activitat que va 
organitzar l’AEH Les Franqueses, va 
obsequiar tots els participants amb un 
esmorzar.

55 corredors participen a la II 
Clàssica Ciclista de les 
Franqueses

El 14 de setembre de 2013 a la tarda es 
va disputar la II Clàssica Ciclista de les 
Franqueses, una cursa organitzada per 
la Unió Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, dins del programa d’actes de 
la Festa Major de Corró d’Avall. La 
distància a recórrer van ser 100 km en 
un circuit de 10 km que discorria per 
carreteres i carrers de Corró d’Avall, 
Llerona i Marata. Un recorregut amb 
pujades curtes i fortes que va fer-se 
molt dur per als 55 ciclistes que van 
prendre la sortida. Els participants 
pertanyien a una d’aquestes tres 
categories: elit, sub23 i master 30.

Cal destacar la presència d’un equip 
francès, el Martigues, que tenia dins les 
seves files el darrer guanyador del tour 
de Bulgària. El guanyador absolut va 
ser el corredor francès Cedric Eusta-
che, amb un temps total de 2 hores i 41 
minuts. Eustache va anar a una 
velocitat mitjana de 42,480 km per 
hora. D’altra banda, el corredor local 
Santi Segú va ser el guanyador a la 
categoria Master 30.

80 jugadors al 3 x 3 de bàsquet de 
la Festa Major de Corró d’Avall

El 14 de setembre de 2013 al matí, 
amb motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall, es va celebrar a la pista 
poliesportiva coberta de la zona 
esportiva municipal un 3 x 3 de bàsquet 
amb els jugadors i jugadores dels 
diferents equips del Patronat Municipal 
d’Esports.

Més de 80 basquetbolistes, de 
categories compreses entre premini i 
cadet, van gaudir de l’esport de la 
cistella competint entre ells separats 
per categories, i en equips de 3 o 4 
jugadors. Després de quatre hores de 

bàsquet, els equips vencedors en les 
diferents categories van ser: en 

categoria premini, Lakers; en mini, 
Toros; en infantil, Guays; i en cadet 
Equip 2.

Tots els participants van rebre esmor-
zar i medalles commemoratives, així 
com obsequis per als equips guanya-
dors.

Trenta participants al 
III Campionat de tie-breaks amb 
motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall

El 14 de setembre de 2013, amb motiu 
de la Festa Major de Corró d'Avall, el 
Patronat Municipal d'Esports va 
organtizar el III Campionat de 
tie-breaks a les pistes de tennis 
municipals de Corró d'Avall. Hi van 
participar una trentena de tennistes, 
entre adults i infants.

Es van fer campionats de tie-breaks a 
15 punts (adults) i pel que fa als més 
joves alguns van fer també tie-breaks a 
15 punts i una lligueta de tots contra 
tots. Cada participant va disputar un 
mínim de 2 partits de tennis. 

El Patronat Municipal d'Esports va 
obsequiar tots els participants amb una 
medalla i esmorzar.

La Festa de la bicicleta urbana 
d’enguany compta amb 200 
participants

El 15 de setembre de 2013 al matí va 
tenir lloc la Festa de la bicicleta urbana 
que tradicionalment organtiza el 
Patronat Municipal d’Esports dins dels 
actes programats de la Festa Major de 
Corró d’Avall. Més de 200 participants 
van poder gaudir d’un circuit urbà 
d’uns 12 km de distància, que va 
passar per Corró d’Avall, Bellavista i 

en el Complex Esportiu Municipal el 
tradicional esmorzar de Nadal de la 
gent gran. Tots els participants (uns 60) 
del Grup d'Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME van poder gaudir de 
l'esmorzar amb la presència de 

l'alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Durant l'acte es va fer un brindis, on es 
va desitjar unes bones festes i un feliç 
2014. Abans d'acabar l'acte tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l'alcalde i del regidor que de 
ben segur serà de bon ús per fer 
activitat física.

Uns 60 alumnes van participar a 
la trobada de Nadal de l’Escola de 
Tennis del PME

El 21 de desembre de 2013 a la tarda, 
l'Escola Municipal de Tennis de les 
Franqueses va realitzar la seva 
tradicional Trobada de Nadal. Hi van 
participar uns 60 alumnes des dels 
nens més petits de l'escola de tennis 
(infants de 5 anys), fins als nois de 
15-16 anys.

La trobada de Nadal va consistir a 
jugar una sèrie de campionats tennís-
tics on els alumnes jugaven un mínim 
de 2 partits. L'objectiu de la Trobada és 
que tots els nens passessin una 
divertida tarda jugant a tennis.

Els resultats dels diferents campionats 
realitzats segons les edats van ser:

-Campionat d'alumnes (anys 
2007-2008): finalista de consolació, 
Miquel Ortega; guanyador de consola-
ció, Marc Argemí; finalista de la fase 
final, Gerard Guiu; guanyador de la fase 
final, Neus Cebrian.
-Campionat d'alumnes (anys 
2005-2006): finalista de consolació, 
Noa Pardillo; guanyador de consolació, 

Gerard Navarro; finalista de la fase 
final, Esteve Ortega; guanyador de la 
fase final, David Müller.
-Campionat d'alumnes (anys 
2002-2003-2004): finalista de consola-
ció, Marc Pérez; guanyador de 
consolació, Daniel Noé; finalista de la 
fase final, Nil Morales; guanyador de la 
fase final, Màxim Chornyy.
-Campionat d'alumnes (anys del 1996 
al 2001): finalista de consolació, Èric 
Cejudo; guanyador de consolació, 
Rafael Barrio; finalista de la fase final, 
David Barrio; guanyador de la fase 
final, Arnau Caralt.

Tots els finalistes i guanyadors van 
rebre com a premi una medalla i tots 
els participants a la trobada de Nadal 
van ser obsequiats amb un suc de 
fruites i una felicitació de Nadal de part 
de l'Escola de Tennis Jordi Plana i del 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès.

Santi Segú i Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista Les 
Franqueses, subcampions de 
Catalunya de Ciclocròs

El 22 de desembre de 2013 es va 
disputar a Manresa el Campionat de 
Catalunya de Ciclocròs, amb la 
participació de corredors de la Unió 
Ciclista Les Franqueses. 

Santi Segú va quedar subcampió de 
Catalunya en la categoria master 30, 
Antoni Serra també va ser subcampió 
de Catalunya en mastrer 60 i Marc 
Ortega va ser 4t en master 40. La 
prova es va disputar en un circuit molt 
tècnic, magnífic per a la pràctica del 
ciclocròs.

El VI Torneig d'Handbol Memorial 
Joan Bufí compta amb la partici-
pació de 26 equips

El 28 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sisena edició del Torneig 
d'Handbol Memorial Joan Bufí al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, organitzat pel club AEH 
Les Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports. 

El format del torneig consistia en què 
cada equip local de les Franqueses, des 
de la categoria escola fins al juvenil 

femení (13 en total), jugués un partit 
davant un equip rival. Els clubs 
convidats van ser la Llagosta, la 
Garriga, Polinyà, Sant Esteve de 
Palautordera, BM Granollers, Montme-
ló i Canovelles.

Un cop finalitzat el partit corresponent 
es van determinar els trofeus al primer 
classificat, segon classificat, millor 
jugador, màxim golejador, regularitat i 
millor jugador local de cada partit i 
categoria. Els més petits, d'infantil fins 
a l'escola, van tenir, a més, una copa 
individual per la seva participació al 
torneig. 

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

Tres corredors de la Unió Ciclista 
Les Franqueses- Bicicletes Segú 
fan podi a la classificació final de 
la Copa Catalana de Ciclocròs

Tres ciclistes franquesins van pujar el 
29 de desembre de 2013 al podi de la 
classificació final de la Copa Catalana 
de Ciclocròs, després dels bons 
resultats obtinguts a la darrera cursa de 
la temporada, que es va disputar a Vic. 
Així doncs, Toni Serra es va proclamar 
campió en la categoria Master 60, i 
Santi Segú i Marc Ortega van quedar 
subcampions a la categoria Master 30 i 
Master 40, respectivament. 

Tots tres són membres de la Unió 
Ciclista Les Franqueses-Bicicletes 
Segú. En la cursa disputada a Vic, els 

resultats d’aquests tres ciclistes 
franquesins van ser els següents: Toni 
Serra va quedar en 2n lloc, i Santi Segú 
i Marc Ortega van quedar en 4a 
posició. Per la seva banda, Pere 
Amadó també va fer una gran cursa i 
va acabar 3r en Master 30.

Llerona. La sortida i l’arribada va ser la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall i tots els participants van rebre 
a l’arribada un obsequi de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu de la Setmana 
de la mobilitat sostenible i segura (una 
matrícula per a la bicicleta i un clauer) i 
ampolles d’aigua que va oferir el PME 
a tots els ciclistes.

Un cententar de participants al III 
Campionat de pàdel de Festa 
Major

El 13, 14 i 15 de setembre de 2013 es 
va disputar el tradicional Campionat de 
pàdel de festa major. Aquest tercera 
edició va començar el divendres a la 
tarda i va durar fins al diumenge al 
migdia, que es van disputar les finals de 
cada categoria: masculina, femenina i 

mixta. Al torneig hi van participar un 
centenar de persones, les quals van 
gaudir del pàdel durant tot el cap de 
setmana. Els campions i subcampions 
de la fase final van rebre per part del 
regidor d’Esports, José Ramírez, una 
copa com a reconeixement de la fita 
aconseguida, i els campions i subcam-
pions de consolació una medalla.

Classificació del Torneig:
-Categoria masculina: fase final: 
guanyadors del torneig, Manel Parra i 
José Martínez; subcampions, Marc 
Navarro i Alfons Ferreira. Consolació: 
guanyadors, Manel Valero i Pedro 
González; subcampions, Francesc 
Guardiola i Joan Pol Minguet  
-Categoria femenina: fase final: 
guanyadores del torneig, Gina Jorba i 
Lídia Ganduxé; subcampiones, M. Pau 
Nualart i Marta Maraña. Consolació: 
guanyadores, Mònica Diez i Anna 
Caparrós; subcampiones, Pilar Torras i 
Judit Bartolí
-Categoria mixta: fase final: guanyadors 
del torneig, M. Pau Nualart i Guillem 
Pujol; subcampions: Gina Jorba i Joan 
Pol Minguet. Consolació: guanyadors, 

Irene Vila i Joan Barceló; subcampions, 
Mònica Fernández i Jordi Galan

Èxit de la Tirada de Festa Major

Com cada any, incorporada dins de la 
Festa Major de Corró d'Avall, el 15 de 
setembre de 2013 el Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses va celebrar una 

tirada social que va consistir, d'una 
banda, en una exhibició dels arquers 
del club i, de l’altra, en una jornada de 
portes obertes a les persones que van 
voler provar aquest esport. 

Hi va haver presència de veïns de les 
Franqueses durant tota la jornada, 
especialment d’infants, alguns dels 
quals van demostrar excel·lents 
condicions per a la pràctica del tir amb 
arc. L'acte va finalitzar amb un aperitiu 
per als arquers i assistents.

Santi Segú guanya el 
Campionat de Contrarellotge de la 
Unió Ciclista 
Les Franqueses

El 22 de setembre de 2013 la Unió 
Ciclista Les Franqueses va organitzar el 
seu Campionat de Contrarellotge, 
aquest any amb la novetat que es van 
fer les dues cronos en un mateix dia: la 
de Corró i la cronoescalada de 
Montmany. Un total de 36 corredors 
van participar-hi. 

El guanyador de la crono de Corró va 
ser Miquel Novellas, amb un temps de 
13 minuts i 14 segons, i el guanyador 
de la crono de Montmany va ser Santi 
Segú, amb un temps de 9 minuts i 34 
segons. La suma dels temps va fer que 
el guanyador final fos Santi Segú. En 
les diferents categories, els guanyadors 
van ser els següents: Femina, Laura 
Cunillera; Elit, Oriol Aguilera; Master 
30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; 
Master 50, Chris Goere.

El Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació professional de 
jugadors

Des del mes d’octubre de 2013 i fins al 
mes de juny de 2014, el camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació per a jugadors de futbol 
impulsat per entrenadors majoritària-
ment provinents del RCD Espanyol. 
Molts d’ells són vallesans, com el 
franquesí Carles Martínez, entrenador 
de l’infantil de l’Espanyol, el roquerol 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del club barceloní, Xavi 
Díaz, responsable de Mitjans Audiovi-
suals i Anàlisi del Joc del Futbol Base 
de l’Espanyol, i Oriol Olivé, de l’RCDE 
Stage. Completen l’equip tècnic Joan 
Argemí, del FC Cardedeu, i Ferran 
Bramona, del RCDE Stage. Hi ha 
apuntats uns 30 jugadors, que entrenen 
els dilluns i dimarts de 17.30 a 19.30 h.

Segons l’empresa que han creat 
aquests tècnics per poder fer aquesta 
activitat, Alwaysoccer Barcelona, “els 
objectius i continguts de les sessions 
d’entrenament estan orientats a la 
millora tècnica i tàctica del jugador, per 
aconseguir que aquest resolgui amb 
èxit les diferents situacions exigides pel 
joc”. Així, els principals atractius 
d’aquesta oferta són els entrenaments 
en grups reduïts, la metodologia 
adequada a cada edat, l’aprofundiment 
de la tècnica individual i col·lectiva, la 
millora dels conceptes tàctics, els 
consells dietètics i mèdics, i l’assesso-
rament al jugador en tot allò que 
envolta el món del futbol. 

El passat 23 de setembre, dins de les 
jornades de portes obertes que va 
oferir l’empresa, els joves assistents 
van rebre la visita de l’entrenador de 
porters i exporter de l’Espanyol Tommy 
N’Kono, responsable del centre de 
tecnificació per a porters que tindrà lloc 
els mateixos dies i hores al camp de 
futbol de Corró d’Amunt.

El lligam d’aquest centre de tecnificació 
amb el club blanc-i-blau és molt estret. 
Un dels incentius que ofereix és que, si 
la direcció d’Alwaysoccer ho creu 
convenient basant-se en la qualitat de 
cada jugador, els alumnes podran fer 

les proves per entrar al RCD Espanyol 
gestionades des del centre.
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La franquesina Anna Riera queda 
segona a la Marató de Collserola

Anna Riera i Pla, veïna de Corró d’Avall 
de 47 anys, va quedar en segona 

posició de la general femenina a la XIX 
edició de la Marató de Collserola, que 
es va disputar el 6 d’octubre de 2013. 
Es tracta d’una de les clàssiques de les 
curses de muntanya. El Patronat 
Municipal d’Esports felicita per aquesta 
gesta l’atleta del Club Atletisme 
Canovelles i l’anima perquè continuï 
aconseguint èxits.

Jornada d’hípica per a 18 alumnes 
de la Fundació Apadis

El 17 d’octubre de 2013, 18 alumes del 
curs de formació laboral Plusmotiva de 
la Fundació Apadis van poder gaudir 
d’una jornada d’equitació adaptada 
dirigida pels professionals del Centre 
Hípic Mas Batlló, del municipi de Malla.

Els nois i noies van poder comprovar 
que l’equitació adaptada afavoreix la 
millora de l’equilibri i la mobilitat, la 
comunicació, la millora del to muscular, 
la deambulació i la coordinació, el 
control dels reflexos, la relaxació que 
aporta i la millora de l’autoestima. Com 
que l’activitat s’aconsegueix fer molt 
ràpidament, el reforç positiu per a la 
persona és immediat.

Gràcies a la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Diputació de 
Barcelona, aquests nois i noies van 

gaudir d’un dia rodó, que va culminar 
amb un dinar dins de les mateixes 
intal·lacions.

L’equip franquesí format per Santi 
Segú i Marc Ortega guanya les 3 
hores de resistència de BTT de 
Corró d’Amunt

El 20 d’octubre de 2013 es va disputar 
la setena edició de les 3 hores de 
resistència de BTT de Corró d’Amunt, 
enguany darrera prova puntuable de la 
I Challenge Resistència BTT del Vallès. 
Hi va haver més participació que mai 
amb 52 equips i 110 corredors en total. 
El guanyador de la prova va ser l’equip 
format pels franquesins de la UCLF 
Santi Segú i Marc Ortega, mentre que 
en el global de la classificació d’aquesta 
primera Challenge va quedar en primer 
lloc l’equip del celoní Tomàs Misser.

Enguany, l’organització, el Club Ciclista 
Corró d’Amunt, va fer un canvi en la 
sortida i la meta del recorregut. Fins 
ara havia estat a la finca de la Nissan i 
aquesta vegada s’ha fet al centre de 
Corró d’Amunt, concretament a la 

carretera, a la zona esportiva, entre el 
camí del restaurant Tastaolletes i el 
restaurant Les Quatre Llunes. Un canvi 
que ha agradat molt els participants i 
que ha fet més atractiva la cursa per a 
la gent del poble.

El premi al club que va aportar més 
participants a la cursa va ser per al 
T-Bikes de Lliçà d’Amunt. Cal recordar 
que també es va disputar la cursa d’1 
hora de resistència infantil, amb la 
participació de 21 corredors, dos dels 
quals de Corró d’Amunt.

Una de les anècdotes de les 3 hores de 
resistència BTT de Corró d’Amunt 
d’enguany va ser la presència d’un 
equip de TV3, atret per la tecnologia 
dels xips controladors que portaven els 

participants, una novetat en aquest 
tipus de curses.

Els clubs de bàsquet i d’handbol 
de les Franqueses van rebre el 
premi Trofeu 
Campions del Mundo 
Deportivo

El 25 d’octubre de 2013 el diari esportiu 
Mundo Deportivo i El Corte Inglés van 
organitzar una nova edició –la trente-
na– del Trofeu Campions, en què 
s’homenatja els clubs catalans per les 
gestes esportives que van aconseguir 
la passada temporada. Enguany hi van 
anar 215 equips de 26 disciplines que o 
bé van quedar campions de les seves 
lligues o bé van pujar de categoria. El 
nostre municipi també va ser-hi 
present, de la mà del Club Bàsquet Les 
Franqueses i de l’AE Handbol Les 
Franqueses.

En concret, es va premiar el CB per 
haver assolit l’ascens a 2a Catalana de 
l’equip sènior femení i l’AEH per 
l’ascens a 2a Catalana del seu sènior 
masculí. Van ser presents a l’acte en 
representació d’aquests clubs Esteve 
Moliner, president del CB Les Franque-
ses, i Mireia Gassull i Carme Ortega, de 
l’AEH Les Franqueses, que van 
assistir-hi en substitució del seu 
president, Rafael Rosario, que no hi va 
poder anar per motius laborals. A més, 
també van assistir a la gala l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

El lliurament de premis va tenir lloc a 
l’Hotel Juan Carlos I de Barcelona i va 
comptar amb l’assistència de 500 
persones.

Gran matinal de ciclocròs 
diumenge al parc de Milpins

El 27 d’octubre de 2013 al matí es va 
disputar al parc de Milpins de Corró 
d’Avall la primera prova de la Copa 
Catalana de Ciclocròs d’aquesta 
temporada, amb la participació de 127 
ciclistes. L’organització d’aquesta 
activitat va anar a càrrec de la Unió 
Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports.

Es van disputar tres curses, una per a 

les categories d’aleví, infantil i cadet, 
una altra per a les categories júnior, 
fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la 
darrera per a master 30, elit i sub 23. El 
guanyador de la cursa en elit va ser el 
celoní Tomàs Misser. Pel que fa al 

palmarès franquesí, cal destacar el 
segon lloc de Santi Segú a la categoria 
master 30, el segon lloc de Marc 
Ortega a la master 40, i el primer lloc 
d’Antoni Serra a la master 60.

El Patronat Municipal d’Esports 
renova els convenis de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses i amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Club Bàsquet Les Franqueses i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses van renovar durant el mes 
d’octubre de 2013 els convenis de 
col·laboració que van signar l’any 
passat amb el Patronat Municipal 
d'Esports. Aquest és el tercer any que 
es formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
Patronat i el CB Les Franqueses, i entre 
el Patronat i l’AEH 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.  

Al conveni es marca que el Patronat 
Municipal d’Esports serà el responsable 
d’establir la programació i la coordina-
ció d’aquestes activitats, mantenint la 
direcció del programa sota la supervi-
sió de la gerència del Patronat 
Municipal d'Esports. Igualment, el PME 
serà qui sufragarà les despeses 
d’execució dels programes referents 
als següents aspectes: gestió adminis-
trativa, coordinació tècnica, material 
esportiu, instal·lacions esportives, 

llicències, assegurances, arbitratges i 
equips de roba esportiva. Per la seva 
banda, ambdós clubs adquireixen el 
compromís de realitzar el programa 
d’activitats de l'Escola Esportiva 
Municipal i les activitats de promoció a 
les escoles de les Franqueses sota la 
programació, coordinació i supervisió 
del Patronat Municipal d'Esports, així 
com la col·laboració en aquelles 
activitats puntuals que organitzi el 
Patronat Municipal d'Esports.

Finalitza el manteniment 
semestral de la gespa artificial 
dels camps de futbol 
municipals

A finals del mes d’octubre de 2013 van 
finalitzar els treballs de manteniment 
semestral de la gespa artificial dels 
camps de futbol municipal de les 
Franqueses del Vallès per part del 
Patronat Municipal d’Esports.

El manteniment s’ha efectuat als 
camps de futbol 11 i 7 de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, al 
camp de futbol 7 de la Zona Esportiva 
Municipal de Bellavista, al camp de 
futbol de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt i al camp de futbol 
de la Zona Esportiva de Llerona. 

Les tasques de manteniment de la 
gespa van consistir a repassar les 
juntes i l’estat general dels marcatges, 

revisar les males herbes, replantar 
cautxú a les zones més desgastades i 
revisar l’estat general del camp.

Aquestes actuacions de millora 
s’emmarquen dins del pla continuat de 
manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals de les Franque-
ses del Vallès.

El Club Hoquei Les Franqueses 
comença la lliga de veterans

El 28 d’octubre de 2013 el flamant Club 

Hoquei Les Franqueses va disputar el 
partit de la primera jornada de la lliga 
de veterans. 

Va ser un partit molt igualat que el va 
enfrontar a l’Esplugues i que va acabar 
amb derrota franquesina per 1 gol a 4. 
Quan faltaven 5 minuts per a l'acaba-
ment del matx, el resultat era d’empat 

a 1 gol. L’equip visitant va començar a 
pressionar per tota la pista i l’estratègia 
li va donar resultat, ja que va aconse-
guir amb molta fortuna el segon gol. I 
encara va tenir temps per fer pujar al 
marcador l’1 a 4 final.

El grup que s’entrena amb el PME 
per fer la propera edició de la 
Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-
La Garriga es consolida

Durant el mesos d'octubre i novembre 
de 2013 es va anar consolidant el grup 
del programa Entrena la Mitja els 

integrants del qual van fer la inscripció 
al Patronat Municipal d'Esports. Tots 
aquests participants queden els dilluns, 
dimecres i divendres a les 20 h a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall i realitzen l'entrenament que 
dirigeix el Club d’Atletisme A 4 el km.  

Enguany hi ha menys participants, ja 
que molts pobles veïns també realitzen 
aquest programa i perquè molts dels 
participants ja formen part del Club 
d'Atletisme A 4 el km i, per tant, ja 
entrenen de forma regular durant tot 
l'any.
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Ppresentació dels equips del CE 
Llerona

L’1 de novembre de 2013, al matí, va 
tenir lloc al camp de futbol de la zona 
esportiva de Llerona la presentació de 
tots els equips que formen part del Club 
Esportiu Llerona la present temporada. 

En total hi van assistir més de 300 
futbolistes, nois i noies, de diferents 
edats, que formen part dels 26 equips 
del club. També hi van ser presents els 
coordinadors, entrenadors i delegats 
de cada equip i els membres de la junta 
directiva del CE Llerona, així com 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez.

El Club A 4 el km participa amb 
setze atletes a la cursa 
Behovia-San Sebastián

Setze atletes del club d’atletisme 
franquesí A 4 el km van participar el 10 
de novembre de 2013 a la cursa 
Behovia-San Sebastián, de 20 km de 
recorregut. 

Les marques que van fer els corredors 
del Club d’Atletisme A 4 el km són les 
següents: Jaume Aragonès, 1 h 11 min 
31 s; Esteban Romero, 1 h 16 min 49 s; 
Joaquim Cardona, 1 h 18 min 40 s; 
Xavier Roca, 1 h 19 min 15 s; Lluís 
González, 1 h 26 min 50 s; Rafa Lora, 1 
h 29 min 20 s; Carmen Martín, 1 h 30 
min 30 s; David Aldonza, 1 h 31 min 14 
s; Jordi Brillas, 1 h 31 min 16 s; Santi 
Carreras, 1 h 32 min 27 s; Daniel 
Priego, 1 h 35 min 22 s; Sergi Alexan-
dri, 1 h 36 min 34 s; Francesca Parra, 1 
h 44 min 51 s; Montse Nzang, 1 h 47 
min 22 s; Núria Buil, 1 h 50 min 4 s; 
Mireia Massot, 1 h 52 min 9 s.

Les instal·lacions esportives reben 
els visitants de 
l'intercanvi Comenius

Alumnes i professors estrangers del 
programa Comenius van visitar 
diversos indrets del municipi al llarg de 
la setmana de l’11 al 17 de novembre 
de 2013. Com que el projecte se 
centrava en l'esport i la salut, l’Escola 

Joan Sanpera i Torras, que va ser  
l'amfitriona d'aquest intercanvi, va 
convidar el grup de visitants a fer una 
visita a les instal·lacions esportives 
municipals, a més a més de la visita 
històrica a l'ajuntament.

En aquesta visita, que va ser concreta-
ment a les instal·lacions esportives de 
Corró d'Avall, el grup va ser rebut pel 
regidor d'Esports, José Ramírez, i el 
director gerent del Patronat Municipal 
d'Esports, Josep Campaña. Un cop feta 
una breu explicació sobre l'equipa-
ment, alumnes i professors van ser 
obsequiats amb el llibre del 30è 

aniversari del Patronat Municipal 
d'Esports. A continuació se'ls va fer 
una visita guiada per les instal·lacions 
en què van poder veure el pavelló 
poliesportiu, el camp de futbol, les 
pistes de tennis, les pistes de pàdel i la 
piscina.

Els visitants, procedents d'Anglaterra, 
Polònia i Islàndia, van marxar el 
diumenge 17. Al llarg dels dies que van 
ser a Catalunya van conèixer el 
municipi de les Franqueses -inclòs 
l'Ajuntament, el seu principal complex 
esportiu i l'entorn general-, la capital de 
comarca, Granollers, i la ciutat de 
Barcelona.

Presentació dels equips 
d’handbol de les Franqueses de la 
temporada 2013-2014

El 16 de novembre de 2013 va tenir lloc 
la presentació de tots els equips 
d’handbol base del Patronat Municipal 
d’Esports juntament amb els equips del 
club AEH Les Franqueses al Pavelló 
Poliesportiu Municipal de les Franque-
ses.

13 equips conformen l’escola d’handbol 
del PME en la temporada 2013-3014: el 
prebenjamí, benjamí masculí A, 
benjamí masculí B, aleví femení A, aleví 
femení B, aleví masculí A, aleví masculí 
B, infantil masculí, infantil femení, cadet 

masculí A, cadet masculí B i cadet 
femení. Per part de l’AEH Les Franque-
ses enguany presenten dos equips, el 
sènior masculí i el juvenil femení.

A partir de les 19 h va tenir lloc la 
desfilada de tots els equips davant 
d'una grada plena. Acte seguit hi van 
haver els parlaments de les autoritats, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el president de l'AEH les 
Franqueses, Rafael Rosario, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez, que van fer 
entrega d'uns rams de flors i plaques a 
tots aquells jugadors que porten 10 
anys practicant handbol al municipi. 

També es va fer un reconeixement als 
periodistes esportius locals Ramon 
Solé, Miqui Güell i Pol Garcia. Per últim, 
es va fer la tradicional foto de grup i 
després les fotografies individuals de 
temporada per a cada equip. 

Abans de la presentació van tenir lloc 
els partits del juvenil femení contra el 
BM Granollers, a les 16 h, i el del cadet 
masculí A contra l’Esplais de Castelló 
d'Empúries, a les 17.30 h. Un cop 
finalitzada la presentació es va jugar el 
partit del sènior masculí davant el 
Vallag, a les 20.15 h.

Francesc Marsol i Ana Belén 
García guanyen la 2a edició de la 
cursa Els 10 km de les Franqueses

El diumenge 17 de novembre de 2013 
a les 10 h va tenir lloc la segona edició 
de la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses, amb sortida i arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El mal temps, tot i que no va 
impedir que la prova se celebrés, va 
fer, això sí, que alguna de les 620 
persones inscrites es quedés casa. 

No va ser el cas de Francesc Marsol i 
Ana Belén García, que van quedar en 
primer lloc en la categoria masculina i 

femenina, respectivament. Marsol va 
fer un temps de 34 min 48 s i Garcia de 
40 min 34 s.

Jaume Aragonès, secretari del Club 
d’Atletisme A 4 el km, entitat que 
organitza la cursa amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, es va mostrar molt satisfet 
amb el nombre de participants, i va 
confirmar que hi haurà una tercera 
edició de la prova l’any vinent.

A banda de la vessant esportiva, 
aquesta cursa té l’objectiu de recaptar 
diners per a la lluita contra el càncer de 
ronyó. Els diners recaptats enguany (un 
mínim de 3 € per inscrit, segons 
Aragonès, més l’aportació de l’empre-
sa patrocinadora Pfizer i la que fa 
l’Ajuntament de les Franqueses) es 
donaran, com l’any passat, a la 
Fundació Privada Institut Recerca de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El Patronat Municipal 
d'Esports signa un conveni amb 
Alwayssoccer

El matí del 22 de novembre de 2013, 
l'empresa Alwayssoccer i el Patronat 
Municipal d'Esports van signar un 
conveni per a l'organització d'activitats 
de formació i promoció esportiva, 
estades i/o jornades de tecnificació al 
municipi de les Franqueses.

Alwayssoccer és una empresa 
especialitzada en l'organització de 
clubs i escoles de futbol, estades, etc. 
El representant de l'empresa va signar 
el conveni amb el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Es planta una alzina per al Bosc 
de La Mitja

El 27 de novembre de 2013 al matí 
diverses autoritats municipals i 
representans de La Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
van plantar una alzina al Bosc de La 
Mitja. Des de 2003 és tradició fer 
créixer el Bosc de La Mitja (a l'avingu-
da de Sant Julià, 64-66, de Granollers), 
per això cada any s'hi planta un arbre. 
Aquest 2013, com que no es tracta 
d'un any olímpic, s'hi ha plantat una 
alzina. A l’acte hi van assistir els 
alcaldes de Granollers i Canovelles, el 

primer tinent de les Franqueses, Esteve 
Ribalta, el regidor d’Esports de les 
Franqueses, José Ramírez, i també el 
regidor d'Esports de la Garriga, Joan 
Esteban, el president de l’AE La Mitja, 
Toni Cornellas, i el president de la 
Federació Catalana d’Atletisme, Joan 
Villuendas, entre altres personalitats. 
Aquest és un dels actes previs a la 
celebració de la cursa.

La primera passejada per a la 
gent gran del cicle “A cent cap als 
cent” té lloc a les Franqueses

El 28 de novembre de 2013 va tenir lloc 
a les Franqueses la primera caminada 
dins el cicle de passejades A cent cap 
als cent que organitza la Diputació de 
Barcelona juntament amb els pobles i 

ciutats adjuntats. Aquest programa va 
destinat a persones de més de 65 anys 
que fan activitat esportiva en el seu 
municipi.

Els pobles convidats van ser Castellde-
fels, Vilanova i la Geltrú i Santa 
Perpètua de Mogoda. En total, uns 170 
participants, que van poder gaudir dels 
camins i espais de les Franqueses. 

La passejada va començar al voltant de 
les 10 h des del Complex Esportiu 
Municipal en sentit Milpins, on es va fer 
una parada per esmorzar i on seguida-
ment es va reprendre la passejada, que 
va arribar fins a Corró d'Amunt. Un cop 
allà es va fer el dinar de germanor i la 
cloenda de l'acte.

Durant la passejada i tota la jornada hi 
va ser present el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Presentació dels equips del CF Les 
Franqueses

Després de l’ajornament del passat 16 
de novembre per mal temps, el 30 de 
novembre de 2013 va tenir lloc a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall la presentació oficial del CF Les 
Franqueses d’aquesta temporada 
2013-2014. L’acte va començar a les 
16 h amb la desfilada dels 21 equips del 
club, uns 170 jugadors en total.

Després de les fotos oficials de cada 
equip, que es van fer amb els cotxes 
d’època que estaven a la gespa i que 
van cedir per a l’ocasió els patrocina-
dors del club, es va jugar el partit de 3a 
Divisió Catalana que enfrontava el 
primer equip del CF Les Franqueses 
contra l’Olímpic de la Garriga, i que va 
acabar en empat a 1 gol.

DESEMBRE 2013

Els equips prebenjamí i 
benjamí masculí d’handbol del 
PME assisteixen a la Trobada 
Handbolicat de la Llagosta

El 6 de desembre de 2013 va tenir lloc 
a la Llagosta la Trobada Handbolicat de 
la Marató de TV3 on cada any 
participen equips d'handbol de les 
Franqueses. Aquest any era el torn 
dels equips prebenjamí de la Laura 
Saperas i del benjamí masculí del Joan 
Lax. La matinal va consistir a jugar 
partits en format triangular davant 
equips com el Granollers, la Llagosta i 
el Polinyà. Un bon matí gaudint de 
l'esport, companyonia i joc net amb els 
companys d'altres municipis.

El Barça, el Vila-real i la Fundació 
Marcet, campions de la Interna-
tional Golden Cup 2013

El FC Barcelona en categoria aleví, el 
Vila-real CF en benjamí i la Fundació 
Marcet en prebenjamí van ser els 
equips campions de la segona edició de 
la International Golden Cup que es va 
disputar entre el 6 i el 8 de desembre a 
les Franqueses i a la Garriga. 

Han jugat el torneig més de 50 equips, 
alguns provinents d’Itàlia, com la 
Roma, o d’altres punts de l’Estat 
espanyol, com l’Atlético de Madrid, el 
Vila-real o el Rayo Vallecano, i de clubs 
tan destacats del futbol català com el 
FC Barcelona, el Cornellà, el Sant 
Andreu o l’Europa; uns 700 jugadors 
d’entre 6 i 12 anys d’edat, que han 
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Bateig del km 7 de la Mitja 
Marató amb el nom d’Alfredo 
Codina

El 8 de gener de 2013 es va fer l'acte 
de bateig d'un quilòmetre més de la 
Mitja Marató Granollers-Les Franque-
ses-La Garriga, el km 7, dedicat en 
aquesta ocasió al garriguenc Alfredo 
Codina. El km 7 de la Mitja es troba just 
al davant de l’entrada de la urbanitza-
ció Els Gorchs, a Llerona.

El mateix Alfredo Codina Casals, de 76 
anys, acompanyat dels seus fills Josep i 
Marc, va col·locar la rajola. L’acte va 

comptar amb la presència de l’alcalde 
de les Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, el de Granollers, Josep 
Mayoral, la de la Garriga, Meritxell 
Budó, l’alcalde de Canovelles i 
president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, José Orive, el president 

de l’Associació Esportiva La Mitja, Toni 
Cornellas, així com diversos regidors 
d’aquests ajuntaments i col·laboradors 
de la Mitja.

Toni Cornellas va explicar l’homenatge 
a Alfredo Codina per la seva dedicació 
durant tots aquests anys a la prova. 
Codina es va mostrar molt agraït i 
satisfet de “col·laborar amb tot el que 
es pugui amb el municipi i amb la 
comarca, crec que és el que s’ha de 
fer”. Codina va ser reconegut com a 
ànima i “speaker” de la prova.

60 jugadors participen a la 
jornada de lliga de bàdminton del 
campionat del CEVO

El diumenge 13 de gener de 2013 va 
tenir lloc al pavelló poliesportiu 
municipal de les Franqueses del Vallès 
la jornada de lliga de bàdminton 
corresponent al campionat del CEVO 
(Consell Esportiu del Vallès Oriental). 

Hi van prendre part jugadors de totes 
les poblacions del Vallès Oriental amb 
uns 60 participants entre les diferents 
categories d’infantil, cadet i juvenil, 
masculí i femení. 

L’actuació dels jugadors locals va ser 
notable dins del rànquing. Marta 
Guirado va guanyar en la seva 
categoria en imposar-se a la final a una 

altra jugadora del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, Laura 
Pares, en categoria juvenil femenina. 

En categoria cadet masculí, Borja 
Vinagre va guanyar la seva eliminatòria 
arribant a la final després de superar en 
la semifinal Mario Maqueda, també 
jugador local.

El Club de Tir amb Arc de les 
Franqueses participa al XLVI 
Campionat de Catalunya

El XLVI Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc i el VI Campionat Para-Ar-
chery celebrat el diumenge 13 de 
gener de 2013 a Castellar del Vallès va 
comptar amb la major participació de la 
història: 192 esportistes. Es van 
proclamar 26 nous campions de 
Catalunya.
 
Els arquers més joves del Club de Tir 
amb Arc de les Franqueses van fer 
gala d’una gran serenitat en la 
competició i van suportar sense queixa 
el fred que feia al pavelló. Destaca la 
medalla de bronze aconseguida per 
Izan Garcia en la modalitat d’arc 
recorbat en categoria esquirol amb 250 
punts i la cinquena posició en la 
mateixa modalitat de Joan Arnal amb 
233 punts. Guerau Camí va aconseguir 
medalla d’or en la modalitat d'arc nu 
categoria esquirol. Els germans Oriol 

Ros i Adrià Ros van quedar sisens. El 
primer en arc recorbat cadet i el segon 
en arc recorbat aleví.
 
El president del Club, Juan Antonio 
Galo, va competir en arc compost 
categoria sènior. Li van faltar molt pocs 
punts per passar a les eliminatòries 
però va estar tota la jornada donant 
suport als companys. Ángel Galiano es 
va enfrontar en les eliminatòries amb el 
qui va ser finalment el campió de 
Catalunya en la modalitat d’arc nu 
sènior.

Lliurament de l’equipament 
esportiu als monitors del Club A 4 
el km que col·laboren amb el 
programa Entrena la Mitja

El 15 de gener de 2013 va tenir lloc a la 
sala de plens de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès el lliurament de 

l’equipament als monitors del Club A 4 
el km que van col·laborar amb el 
programa Entrena La Mitja a les 
Franqueses. Amb aquest acte es va 
reconèixer la seva tasca envers la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

L’acte va comptar amb la presència del 
regidor d’Esports, José Ramírez, el 
president del club d’atletisme franquesí 
A 4 el km, Toni Flores i, en representa-
ció de l’Associació Esportiva La Mijta, 
Toni Cornellas i Joan Villuendas. Es van 
lliurar 25 equipaments per als monitors, 
que en aquesta edició va comptar amb 
més de 130 inscrits. El paquet constava 
d’una samarreta de màniga curta, unes 
malles i un tallavent.

Les jugadores de l’amateur 
femení del CF Bellavista Milán fan 
un calendari per aconseguir 
recursos econòmics

Les components de l’equip amateur 
femení del CF Bellavista Milán van fer 

un calendari del 2013 amb l’objectiu 
d’obtenir ingressos extres amb la seva 
venda que ajudessin a cobrir el 
pressupost de la temporada.

Aquest conjunt milita en la màxima 
categoria territorial catalana la qual 
cosa suposa un augment de despeses 

molt considerable en relació a la 
categoria on jugaven la campanya 
anterior. Es van editar un total de 500 
calendaris que es venien a un preu de 5 
euros cadascun. Com és habitual en 
aquest tipus de calendari, les jugadores 
de l’amateur femení del CF Bellavista 
Milán sortien als diferents mesos de 
l’any.

Gran tarda d’handbol a les 
Franqueses amb el partit entre el 
BM Granollers i l’US Ivry francès

Les Franqueses del Vallès va viure el 
17 de gener de 2013 una fantàstica 
tarda d’handbol al Pavelló Poliesportiu 
Municipal amb el partit internacional 
que va enfontrar el BM Granollers i 
l’US Ivry, equip de la lliga francesa. Els 
dos equips van jugar amb molta 
intensitat oferint grans moments 
d'handbol. A la mitja part del partit es 
va sortejar una samarreta del BM 
Granollers signada per tots els jugadors 
del primer equip, que va anar a parar a 
una seguidora de l'equip francès. 
Durant el descans també es va 
aprofitar per fer un partidet entre 
l’equip aleví masculí de les Franqueses 
i el del BM Granollers. El resultat final 
del partit entre el BM Granollers i l’Ivry 
francès va ser de 31-26 a favor dels 
primers.

Alta participació al XXI Cros 
Escolar i al XVIII Cros Popular 
malgrat les previsions de mal 
temps

El dissabte 19 de gener de 2013 es va 
celebrar el XXI Cros Escolar i el XVIII 

Cros Popular de les Franqueses del 
Vallès amb una participació molt 
elevada: un total de 430 corredors i 
corredores, una vintena menys que a 
l’edició de l’any passat. Són unes xifres 
molt positives si es tenen en compte les 
previsions d’intenses pluges que hi 
havia per a aquest dia.

La prova, organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports amb la col·labora-
ció del Club Fondistes Bellavista, el club 
A 4 el km, el CB Les Franqueses i 
l’AEH Les Franqueses, amb el suport 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
es va disputar al parc de Milpins de 
Corró d’Avall, com l’any passat.

Com és habitual, les primeres curses 
que es van fer, a partir de dos quarts 
de deu del matí, van ser les dels 
corredors de més edat per tal que els 
nois i noies més petits participessin 
quan les temperatures fossin més altes, 
per bé que el temps va ser molt millor 
de l’esperat i només va ploure en 
alguns moments.

El guanyador del Cros Popular en 
categoria masculina va ser Toni 
Antúnez, de l’equip Aire Esport, mentre 
que en categoria femenina es va 
imposar Carmen Martí, del club A 4 el 
km.

A continuació es van disputar les 
proves de cadet masculí (Andrés 
Campoy, CA Canovelles) i femení 
(Núria Carbonell, CA Montornès), 
infantil masculí (Nabil Aldori, EE la 
Garriga) i femení (Carla Pérez, CA 
Montornès). Cap a les 11 del matí va 
tenir lloc la primera entrega de premis 
de les curses disputades.

A la segona part de la matinal es van 
córrer les curses dels més petits, de 

major a menor edat. Els guanyadors a 
les diferents categories van ser: aleví 
masculí, Álex Salgado, EE la Garriga; 

aleví femení, Inas Kajtih, EE la Garriga; 
benjamí masculí, Álex Lozano, CA 
Granollers; benjamí femení, Aymara 
Danieluk, CA Granollers; prebenjamí 
masculí, Pol Granado, CA Canovelles, 
prebenjamí femení, Carla Casellas, 
Escola Guerau de Liost; mini masculí, 
David Mateos, Escola Colors, i mini 
femení, Noa Robles, Escola Guerau de 
Liost.

El lliurament de premis va anar a 
càrrec de l’alcalde de les Franqueses 
del Vallès, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports, José Ramírez, i els represen-
tants del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental Santi Gener i Maria Antònia 
Jorba. Tots els participants van rebre 
una samarreta commemorativa i 
esmorzar al finalitzar cada cursa. 

Finalitza el Taller de Danses 
realitzat a l’Escola Camins dins 
del programa d’activitats esporti-
ves per a les escoles

La penúltima setmana de gener de 
2013 va finalitzar el Taller de Danses 
que va tenir lloc a l’Escola Camins dins 
del Programa Esportiu per a les 
Escoles del Patronat Municipal 
d’Esports. “Peu Polidor”, “La masove-
ra”, “El ball de la civada”... van ser 
algunes de les danses populars 
catalanes que els alumnes de 1r de 
Primària de l’Escola Camins van ballar 
dins de les classes d’iniciació a la 
Dansa que el Patronat Municipal 

d’Esports porta a terme als centres 
escolars del municipi, a través del 
Programa d’Activitats Esportives per a 
les escoles 2012-2013.

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, 
campió de Catalunya

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, i Cristina 

Sanz, del Club Diagonal, es van 
proclamar campions del XVI Campionat 
de Catalunya, celebrat del 9 al 27 de 
gener de 2013 a les instal·lacions de 
Baix Bowling de Sant Vicenç dels 
Horts.

Artur Colomer, amb un total de 3.825 
pals, (212,50 de mitjana) va guanyar 
amb comoditat la final que va tenir lloc 
el 26 de gener, seguit per Álvaro-José 
Cardona, del Club Barcelona (3.735 
pals). Marcial Ovide (3.675 pals), del 
BC Diagonal de Barcelona, amb una 
sèrie final de 1.301 pals, va assolir la 3a 
posició.

Diumenge 27 va ser el torn de la final 
femenina, Cristina Sanz (3.414 pals), 
del Club Diagonal, va guanyar la prova 
en una ajustada final amb la seva 
companya d’equip Roser Romero 
(3.322 pals) i Lia Mojarro (3.291 pals), 
del Club Seven-3 de Sant Esteve 
Sesrovires.

Les millors sèries va ser per a Marcial 
Ovide i Roser Romero amb 1.301 i 
1.211 pals respectivament, i les millors 
partides les van assolir Cristina Sanz, 
amb 244 pals, i Artur Colomer, amb 
268 pals. La competició estava 
organitzada per la Federació Catalana 
de Bitlles i Bowling amb el suport del 
Consell Català de l’Esport.

FEBRER 2013

El campió olímpic Kiprotich 
guanya la Mitja més 
multitudinària

La 27a edició de la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
disputada el diumenge 3 de febrer de 
2013 va ser la més multitudinària de les 
celebrades fins ara, amb 10.000 
corredors, 2.000 més que en la 
passada edició.

El favorit de la prova, l’actual campió 
olímpic Stephen Kiprotich es va 
imposar amb un temps d’1 h 01 min 15 
s, seguit a 3 segons de Carles Castillejo, 
que va fer una excel·lent cursa. 

Amb aquesta marca Castillejo va batre 
el rècord de Catalunya. En tercer lloc 

va quedar el kenyà David Maru, amb un 
temps d’1 h 3 min 53 s.

En categoria femenina la primera atleta 
va ser la kenyana Jebichi Yator, amb 1 
h 14 min 24 s; la segona, Vanessa 
Veiga, amb 1 h 15 min 1 s; i la tercera, 
la navarresa Raquel Gómez, amb 1 h 
15 min 26 s.

També s’ha de destacar, com passa 
des de fa anys, la gran afluència de 
públic als carrers animant els atletes al 
llarg del recorregut. Al seu pas per les 

Franqueses els atletes també van 
comptar amb el suport de l’Escola 
Municipal de Música Claudi Arimany de 
les Franqueses del Vallès. El Combo de 
l’escola va interpretar diverses peces 
musicals mentre els corredors feien la 
cursa.

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez, van seguir la prova al llarg del 
matí i també van ser presents al 
lliurament de premis de premis que es 
va realitzar en finalitzar la cursa.

Mònica Ausàs i Francesc Garcia, 
elegits millors esportistes 
amateurs a la XVII Nit de l’Esport 
de les Franqueses

La XVII Nit de l’Esport de les Franque-
ses del Vallès, que es va celebrar el 
divendres 8 de febrer, va tornar a ser 
un èxit. 

Més de 400 persones van assistir a 
l’acte organitzat pel Patronat Municipal 
d’Esports en el qual es fa un reconeixe-
ment públic i es premia aquells 
esportistes, persones i entitats 
esportives locals que van destacar pels 
seus èxits i dedicació durant la 
temporada 2011-12.

En aquesta edició es va premiar 
Mònica Ausàs, del Club Balonmano 

CLEBA León, i Francesc Garcia, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses, com a 
millors esportistes amateurs.

Cal destacar que la gala va comptar la 
presència de la granollerina Laia Pons, 
medallista olímpica als Jocs de Londres 
amb l’equip espanyol de natació 
sincronitzada. A més de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
també regidors de l’equip de govern 
Rosa Maria Isidro, Rosa Maria Pruna, 
Esteve Ribalta, Josep Randos, Gisela 
Santos i Vanessa Garcia, eren presents 
a l’acte el director general de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya, Gerard 
Figueras, el diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom, 
el coordinador d’Esports de la Diputa-
ció de Barcelona, Daniel Laga, i el 
senador i president de la Taula 
Assessora de l’Esport Català, Josep 
Maldonado.

El programa de la nit es va iniciar amb 
el lliurament dels diplomes als 73 
nominats i nominades, esportistes de 
les categories promoció masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1999 i 
2003), categoria formació masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1994 i 
1998), categoria amateur masculí i 
femení (nascuts al 1993 i anys 
anteriors) i categoria millor entrena-
dor/a. Després del sopar es va donar 
pas al lliurament dels guardons 
corresponents a les gestes esportives 
en reconeixement per haver assolit 
destacades fites durant la temporada 
2011/2012, als mèrits personals i als 
premis especials.

Acte seguit va arribar l’hora de 
conèixer els millors esportistes en les 
diferents categories. El premir al millor 
entrenador/a va ser per a Xavier 
Corbinos, del Patronat Municipal 

d’Esports, secció handbol, campió de la 
lliga infantil femení d’handbol, 2n 
classificat a la fase sector del Campio-

nat d’Espanya i 3r al Campionat de 
Catalunya. En categoria promoció 
femení, el guardó va ser per a Wiam 
Koubiss, del Karate Nokachi, campiona 
de Catalunya en la disciplina de kumite 
individual i per equips i subcampiona 
de Catalunya en la disciplina de kata. 
En categoria promoció masculí el premi 
va ser per a Oriol Miró, de la Unió 
Ciclista Les Franqueses, guanyador de 
la triatló de l’Ametlla i de la duatló 
d’Altafulla i tercer a la duatló de 

Granollers. En categoria formació 
femení va ser premiada Tania Henán-
dez, del Club Natació Granolers, 
campiona d’Espanya i de Catalunya 
d’hivern i estiu de combo i membre de 
la selecció espanyola infantil de natació 
sincronitzada. En categoria formació 
masculí el guardó va ser per a Pol 
Torres, del BM Granollers, campió de 
Catalunya i d’Espanya per equips i 
subcampió d’Espanya amb la selecció 
catalana. 

Els darrers premis van ser per als 
millors esportistes en categoria 
amateur. En amateur femení la 
guanyadora va ser Mònica Ausàs, del 
Club Balonmano León, jugadora a la 
lliga ABF d’handbol femení, la màxima 
categoria estatal, i membre de la 
selecció espanyola júnior. En categoria 
amateur masculí el guanyador va ser 
Francesc Garcia, de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, 3r classificat en categoria 
elit al campionat de ciclocròs de Lleida, 
4t al ciclocròs de Mataró, 5è a la prova 
del Campionat de Catalunya de Vic i 5è 
a la prova del Campionat de Catalunya 
de Ciclocròs disputada a Corró d’Avall. 

Golbol i corfbol durant la Setmana 
Cultural a l’escola Guerau de Liost

L’escola Guerau de Liost va celebrar, 
del 4 al 8 de febrer de 2013, la 10a 
Setmana Cultural, dedicada enguany a 
“La Vida Saludable”. Durant aquests 
dies es van fer un munt d’activitats 
sobre la bona alimentació, les actituds 

positives i optimistes que ens fan ser 
feliços i també l’activitat física. Entre 
d’altres, es van practicar dos esports 
poc coneguts com el golbol i el corfbol, 
i van poder provar l’experiència de 
desplaçar-se en una cadira de rodes. 
Aquests esports tenen com a principal 
característica que són integradors. Així, 
el golbol el practiquen esportistes 
invidents o deficients visuals i al corfbol 
els equips són mixtos, formats per 
quatre homes i quatre dones.

Més de 350 participants a la 
pedalada L’Aventura és l’aventura 
2013 de la UC Les Franqueses

La pedalada L’Aventura és l’aventura, 
que es va disputar el diumenge 17 de 
febrer de 2013, va tornar a ser un èxit, 
amb 370 participants. La prova, 
organitzada per la Unió Ciclista Les 
Franqueses amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports tenia dos circuits, 
amb sortida i arribada al parc de 
Milpins de Corró d’Avall.  El primer 
circuit, de dificultat alta, era un 
recorregut de 40 km mentre que el 
circuit de dificultat mitjana-baixa era de 
20 km. El guanyador de la cursa en 
categoria masculina va ser Marc 
Trater, mentre que Anna Villar es va 
imposar en categoria femenina. L'acte 

de lliurament dels trofeus va comptar 
amb la presència de l'alcalde de les 
Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, i del regidor d'Esports, José 
Ramírez, així com del president de la 
UC Les Franqueses, Toni Serra. Tots 
els participants van ser obsequiats amb 
una samarreta commemorativa i 
l'esmorzar.

El Facebook del Patronat 
Municipal d’Esports supera els 
1.000 seguidors en el seu primer 
any de creació

A punt de complir-se (març 2013) l’any 
de la creació del Facebook del Patronat 

Municipal d’Esports de les Franqueses 
del Vallès aquest projecte de comunica-
ció 2.0 ja compta amb 1.100 seguidors.

La presència del PME al Facebook, que 
es va produir al mes de març del 2012, 
s’orientava cap a la difusió dels 
esdeveniments i activitats esportives 
que es realitzen al municipi. Aquest 
objectiu de comunicació, de generació 
de debats i d’interacció amb la 
ciutadania que és el Facebook s’està 
aconseguint plenament.

La presència del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses a les 
xarxes socials es complementa amb el 
Twitter, que també s’utilitza per donar a 
conèixer notícies esportives, l’agenda 
esportiva del cap de setmana i 
informacions puntuals.

El Twitter del PME és @Pmesportslf i 
l’adreça de Facebok és www.face-
book.com/patronatmunicipaldes-
ports.lesfranqueses.

Bona experiència de l’Escola de 
Bàsquet a la visita al Palau 
Blaugrana per veure un partit de 
l’Euroleague

El 28 de febrer de 2013 una expedició 
de quaranta persones va assistir al 
partit d’Euroleague entre el Futbol Club 
Barcelona i el Kimski de Moscou. Com 

cada any el Patronat Municipal 
d’Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses organitzen la tradicional 
sortida anual al Palau Blaugrana per 
veure un partit en directe. En aquesta 
ocasió els prop de quaranta franque-
sins van poder veure l’escalfament en 
directe dels jugadors. 

Els més petits, emocionats, van poder 
fotografiar-s’hi. Per la seva banda, els 
jugadors es van mostrar molt simpàtics 
i atents. En un partit molt intents es va 

acabar imposant el FC Barcelona per 
71 a 69.
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Dues seleccions universitàries 
japoneses d’handbol 
s’enfronten als equips de les 
Franqueses

El dimarts 5 de març de 2013 va tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses del Vallès dos partits 
d'handbol de caire amistós amb dues 
seleccions universitàries japoneses que 
realitzaven una estada a Barcelona. 

En un partit es van enfrontar l'equip 
cadet femení de l'Handbol Les 
Franqueses amb el Chugoku Handball 
University Japan, i al segon l'equip 
sènior masculí i el Shikoku Handball 
University Japan. La bona predisposi-

ció per part dels combinats va perme-
tre veure un gran espectacle. 

Com a mostra de benvinguda es va 
entregar a les seleccions japoneses 
unes banderoles representatives i uns 
pins de la celebració del 30è aniversari 
del Patronat Municipal d’Esports. Els 
capitans Paula Bertos i Santi Tomàs 
també van entregar sengles plaques 
commemoratives als capitans dels 
equips japonesos. Acabats els partits es 
va fer una fotografia de grup amb tots 
els presents. 

El regidor d'Esports, José Ramírez, 
acompanyat del president, Rafael 
Rosario, i altres directius de l’AEH Les 
Franqueses, va lliurar de record per la 
seva estada al municipi franquesí una 
reproducció de la façana de l'Ajunta-
ment als dos conjunts universitaris 
japonesos. Finalment es va servir un 
petit refrigeri per a tots els jugadors i 
jugadores.

Donació dels beneficis de la cursa 
“Els 10 km de les Franqueses” a 
l’Hospital de Sant Pau

El 12 de març de 2013 a la tarda es va 
fer a l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona l'acte de donació dels 
beneficis de la cursa Els 10 km de les 
Franqueses amb la presència del Club 
d'Atletisme A 4 el km de les Franque-
ses del Vallès i la Fundació Privada 
Institut Recerca de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP).

Per part de l'IRHSCSP hi van assistir el 
Dr. Barnada, director del servei 
d'Oncologia de l'Hospital de Sant Pau, i 

el Dr. Kulisevsky, Director General 
IRHSCSP, i per part del club A 4 el km 
la impulsora de la cursa, Meritxell 
Riera, i el vicepresident de l’entitat, 
Javier Ramírez.

El Club A 4 el km va lliurar als repre-
sentants de l’hospital un taló per un 
import de 2.415 €, que correspon als 
beneficis que es van assolir a la 1a 
cursa benèfica Els 10 de les Franqueses 
celebrada el 18 de novembre de 2012. 

Els diners es destinaran al Servei 
d'Oncologia Mèdica per realitzar 
estudis d'investigació per a la curació 
del càncer de ronyó.

Sortida del grup d’Activitat Física 
per a la Gent Gran a Manresa

El divendres 15 de març de 2013 el 
grup d’Activitat Física per a la Gent 
Gran va realitzar una sortida al municipi 
de Manresa. Aquesta activitat 
s'emmarca dins del programa de 
passejades “A cent cap als cent”, de la 
Diputació de Barcelona.

El punt de trobada del grup va ser 
l’habitual en aquestes ocasions, el 
Complex Esportiu Municipal de les 

Franqueses, per agafar l’autocar i 
dirigir-se cap a Manresa. Un cop allà 
van rebre els representants de la resta 

de municipis que també participaven 
en l’activitat: Corbera del Llobregat, El 
Prat del Llobregat i Manresa, 350 
participants en total.

La caminada va iniciar-se a les 9.30 h 
al Complex El Congost i van anar fins a 
la Torre de Santa Caterina, per 
continuar la marxa fins a l’Ermita de la 
Guia i, per últim, el darrer tram fins al 
Parc del Cardener. Va ser un recorre-
gut d'11 km. Per finalitzar l’activitat, es 
va realitzar un dinar de germanor amb 
tots els grups.

Finalitza el torneig de Pàdel 
Blackcrown Les Franqueses

El 4 de març de 2013 va començar el 
Torneig de Pàdel Blackcrown organitzat 
per +9 Pàdel i Blackcrown amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. En aquesta competició hi 
van participar 80 parelles repartides en 
les diferents categories: masculí B i C, 
femení B i C i mixta B i C.

El torneig havia de finalitzar el 10 de 
març però a causa de la pluja va 
acabar el dissabte 16 de març. Aquest 
últim dia es van jugar les finals de cada 
categoria i es va fer l’entrega de 
premis, que va comptar amb la 
presència de l’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, i del regidor 
d’Esports, José Ramírez. Tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l’organització i també van 
entrar en el sorteig de diferents regals.

Set equips de les Franqueses 
participen a la Trobada de Mini-
handbol

El 17 de març de 2013 va tenir lloc la 
trobada de minihandbol a Granollers. 

Els equips de les Franqueses que van 
participar-hi van ser un total de set: 1 
prebenjamí, 2 benjamins masculins i 1 
femení, 2 alevins masculins i 1 femení.

El torneig consistia a jugar una fase 
prèvia i a continuació els equips 
classificats jugaven la fase final. El 
prebenjamí i el benjamí masculí van 
passar a la fase final. Van perdre 
davant els que finalment van acabar 
guanyant el torneig, l'Handbol Bordils i 
el BM la Roca 1.

Amb tot, s’ha de destacar la bona 
representació i participació per part de 
tots els jugadors a la trobada i 
felicitar-los per la gran feina feta.

Dos equips del PME a la Trobada 
d’Escoles de Bàsquet

El 17 de març de 2013 es va realitzar la 
tradicional Trobada d'escoles de 
bàsquet que organitza l'Escola Pia de 
Granollers. Dos equips de l'Escola de 
Bàsquet del Patronat Municipal 
d'Esports van participar d'aquesta 
divertida i entretinguda trobada matinal 
que va combinar bàsquet i diversió.

En aquesta edició la trobada es va 
realitzar al Pavelló Congost de 
Granollers i per a molts jugadors/es va 
ser el seu primer partit amb reglament. 
Per part franquesina, van participar-hi 
els equips entrenats per Josep Lozano i 
l'equip dirigit per Sarai Budia i Carla 
Alacambra, tot i que també van anar-hi 
jugadors del grup de l’Escola que 
entrena Guillem Estrada.

El format de trobada d'aquest any 
combinava partits de bàsquet i 
concursos individuals, amb altres 
activitats esportives. Un cop acabats 
els partits i activitats, tots els partici-
pants van ser obsequiats amb un regal 
commemoratiu.

Exitosa participació als 
Tornejos de Setmana Santa 2013 
dels equips de bàsquet del PME

Les vacances de Setmana Santa no 
van aturar el bàsquet. Així, els equips 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
categories mini masculí i cadet femení 
van participar en el X Torneig de 
Cambrils i el I Torneig Mercat del Ram 

de Vic, respectivament.

El mini masculí, entrenat per la Carla 
Alacambra i la Sarai Budia, va estar 
cinc dies a terres tarragonines en un 
torneig de primer nivell on es van 
combinar activitats basquetbolístiques i 
experiències de convivència que molts 
d’ells no oblidaran. Esportivament, van 
assolir la millor classificació en els 
darrers anys de participació: el cinquè 
lloc. El dissabte 23 de març de 2013 
van començar el torneig contra l’equip 
local de Cambrils perdent per un ajustat 
64-58 en un partit d’allò més trepidant. 
L’endemà es van imposar al BC Sant 
Quirze per 67-54 en un molt bon partit 
dels jugadors entrenats per la Carla. 
Molt encert en el llançament i un forta 
defensa tota la pista van ser les claus 
de la victòria. A la tarda, l’esforç del 
matí els va passar factura i van perdre 
per 65-38 contra el Toulouse francès. 
La derrota contra el Toulouse va 
condemnar l’equip a haver de lluitar pel 
cinquè lloc. En aquesta fase es va 
imposar al Bàsquet Altafulla per 70-17 i 
a la darrera jornada es va imposar per 
un contundent 52-33 a l’Escola El 
Salvador de Saragossa. 

El miler de jugadors que van participar 
en aquest torneig (44 equips de 4 
categories diferents) van passar el 25 
de març a les instal·lacions de Port 
Aventura.

Pel que fa al torneig cadet femení, 
l’equip entrenat pel Toni Olivares i 
l’Albert Pericas va fer un paper molt 
digne al I Torneig Mercat del Ram de 
Vic-Femení Osona. La competició, de 
tres dies, es va iniciar el 25 de març i 
les franquesines també van debutar 
amb victòria ajustada i treballada 
contra el CB Torelló (46-50). En el 
següent partit, contra les amfitriones, el 
Femení Osona, van caure en un mal 

partit per 32-49. I en el darrer partit 
d’aquesta primera fase, l’equip 
franquesí va caure derrotat contra 
l’equip italià del Fanfulla. La superioritat 
física de les italianes les va portar a 

perdre per un contundent 34-60. 
Aquesta derrota les portava a lluitar 
per la cinquena posició i en aquesta 
lluita, primer es van imposar de forma 
còmoda al Femení Osona B per 57-35 i 
en el darrer partit de la competició van 
caure derrotades per l’Askatuak de 
Sant Sebastià per un clar 37-60.

Aida González i Judith Berruezo, 
medalla de bronze al 
Campionat europeu de Twirling 

Les franquesines Aida González i Judith 
Berruezo, components del Club Twirling 

La Torreta van obtenir medalla de 
bronze al campionat d'Europa celebrat 
a Amsterdam els dies 28, 29 i 30 de 
març de 2013. A la competició hi van 
prendre part clubs procedents de 
Bèlgica, Noruega, Croàcia, Itàlia i 
França, a més d’Holanda, el país 
amfitrió.

L'infantil masculí d'handbol de les 
Franqueses guanya el Torneig de 
Calella

Després de fer un campionat molt 
complet, l’infantil masculí d’handbol del 
PME Les Franqueses va guanyar el 
prestigiós Torneig de Calella de 2013, 
que va tenir lloc durant el període de 
Setmana Santa. L’equip franquesí va 
superar a la semifinal un equip alemany 
a priori més fort físicament i amb més 
llançament. La final, contra l'Epic 
Casino de Matadepera, va acabar en 
empat. Per determinar el guanyador es 
va realitzar una pròrroga on qualsevol 
petit error donaria la victòria a un o 
altre equip. El punt d’inflexió el va 
posar l'equip franquesí, que es va 
acabar emportant una final molt 
treballada i demostrant els mèrits que 
els van portar a aconseguir del títol de 
campions.
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El conseller Felip Puig repeteix a 
les trobades de petanca de les 
Franqueses

La XVI Trobada de Petanca, organitza-
da pel Club Petanca Corró d’Amunt i el 
Patronat Municipal d’Esports, es va 
celebrar el dissabte 6 d’abril de 2013 a 
la zona esportiva de Corró d’Amunt. 
Diverses entitats del municipi, el CP 
Bellavista, el CP Corró d’Amunt, el CP 
Llerona i el CP Casal d’Avis de Corró 
d’Avall i el de Bellavista, s’havien citat 
per gaudir d’una matinal amistosa. 

El conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, va participar a la Trobada. 
L’afició del conseller per la petanca és 
coneguda i en diverses ocasions ha 
practicat aquest esport amb les entitats 
del municipi. El conseller Felip Puig i 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, van competir entre ells i 
l’alcalde va resultar-ne el guanyador 
–era la primera vegada que superava 
el conseller. En un ambient distès el 
conseller va assegurar que si hagués 
sabut que l’alcalde estaria tan content 
de guanyar-lo li hauria donat peixet en 
trobades passades. Felip Puig va agrair 
la rebuda del poble de Corró d’Amunt i 
va destacar el gran ambient per part de 
tots els jugadors al llarg de la jornada.

Les partides van començar a les nou 
del matí i es van allargar fins a la una. 
A mig matí, pels volts de les deu, es va 
fer una parada per gaudir d’un 
esmorzar de forquilla i ganivet. Un cop 
acabat l’àpat es va entregar un record 
als representants de les entitats de 
petanca de les Franqueses i tots els 
assistents van rebre un metre per, tal i 
com va dir l’alcalde, “establir una única 
mesura quan juguem”. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
regalar al conseller un exemplar del 
llibre que commemora el 30è aniversa-
ri del Patronat, “30 anys al teu costat”, i 
un clauer. Tant el regidor José Ramírez 
com el director-gerent del Patronat 
Municipal d’Esports, Josep Campaña, 
també van jugar a petanca. La regidora 
de Sanitat i Gent Gran i Agricultura, 
Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria 
Pruna, també va fer acte de presència 

a la trobada.

270 ciclistes participen al XVIII 
Trofeu BTT Corró d’Amunt

El Club Ciclista Corró d’Amunt va 
organitzar el XVIII Trofeu BTT Corró 
d’Amunt el diumenge 7 d’abril de 2013. 
La cursa era vàlida per a l’Open 
Barcelona i la Kid’s Cup, i va reunir més 
de 270 ciclistes. El recorregut tenia una 

distància de 7 km exigents i alhora 
divertits per als participants. L’itinerari 
de la Kid’s Cup tenia una distància de 
350 m. El president del CC Corró 
d’Amunt, Josep Mauri, va dir que el 
circuit és dels més valorats pels 
ciclistes gràcies a la combinació de 
zones molt tècniques. 

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, van valorar el 
paisatge de Corró d’Amunt com a ideal 
per a la pràctica de la BTT. Els boscos 
frondosos amb pistes forestals ràpides 
són de les preferides pels amants 
d’aquest esport. 

La Trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix un centenar de nens i 
nenes

Un centenar de nens i nenes va 
prendre part a la tradicional Trobada 
d'escoles de bàsquet de les Franqueses 
2013 que es va celebrar el cap de 
setmana del 13 i el 14 d’abril al pavelló 
poliesportiu municipal.

Un total de 110 participants d'onze 
equips van prendre part a la jornada 
que va organitzar el Patronat Municipal 
d'Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses.

L'activitat, d'allò més divertida i 
didàctica, suposava el primer “partit” 
de la seves carreres basquetbolístiques 
per a molts. Es van jugar partits, tot 
separant tres categories (2005, 2006 i 
2007). Els clubs participants van ser: el 

PME Les Franqueses, el CB Lliçà 
d'Amunt, el CB Vila de Montornès, el 
CB Santa Perpètua i l'Escola Pia de 
Granollers. Els partits es van disputar 
amb les normes del reglament del 
minibàsquet, on no hi ha puntuació, per 
fomentar el principi bàsic d'aquest 
reglament, jugar. Entre partit i partit, 
l'organització de la trobada, els 
entrenadors de bàsquet del PME Les 
Franqueses, van preparar activitats 
paral·leles en què, de forma individual, 
els jugadors i jugadores van poder 
millorar conceptes de bot i tir de 
manera divertida. Un cop acabats els 
partits es va fer l'entrega de medalles 
per a tots els participants i es va 
realitzar un esmorzar de germanor.

9 franquesins participen al XXXV 
Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate

El XXXV Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate es va disputar 
el cap de setmana del 20 i 21 d’abril de 
2013 a Leganés (Madrid) amb uns 500 
participants. Els karatekes tenien fins a 
13 anys i eren de les categories kata, 
kumite y prekumite. Nou components 
del gimnàs Nokachi de les Franqueses 
formaven part de la selecció catalana: 
Xavi Sevillano, Ainoa Astorga, Jordi 

Valdivia, Aaron Raya, Juan Sánchez, 
Izan Sevillano, Rafa Migueles, Roger 
Burriel i Wiam Koubiss. Al campionat 
van destacar les medalles de bronze de 
Roger Burriel i Juan Sánchez en kumite 
masculí i la proclamació com a campió 
d’Espanya de Jordi Valvidia en 
categoria de prekumite masculí. 

Més de 1.100 participants a l’XI 
Caminada Popular de les 
Franqueses

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès, que va tenir lloc el 21 
d’abril de 2013 al matí, va superar els 

1.100 participants, un nou rècord 
d’inscripcions. El Patronat Municipal 
d’Esports, organitzador de l’esdeveni-
ment, havia previst per a aquesta 
onzena edició poder arribar fins a un 
màxim de 1.200, xifra que se situa ja al 
límit de la capacitat logística per fer que 
una caminada d’aquests tipus sigui 
satisfactòria per a tothom.

Com és tradicional, la sortida i arribada 
es va fer des de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

A partir de les 8 del matí els partici-
pants van fer un recorregut per 
diversos punts del municipi, que els va 
portar a esmorzar a la zona esportiva 
municipal de Corró d’Amunt. Una 
vegada van finalitzar la caminada, tots 
els participants van rebre un obsequi 
commemoratiu, que en aquesta ocasió 
era una capelina amb el logotip del 30è 
aniversari del Patronat Municipal 
d’Esports, un entrepà de botifarra i 
també van participar al sorteig de 
diversos obsequis. 

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès va tornar a comptar amb 
la col·laboració del Club Bàsquet Les 
Franqueses i l’AE Handbol Les 
Franqueses.

Els alumnes de l'Escola de Tennis 
de les Franqueses gaudeixen del 
Trofeu Comte de Godó

El 23 d'abril de 2013 l’Escola de Tennis 

Jordi Plana va fer la tradicional sortida 
al Trofeu Comte de Godó. És el tercer 
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del 
Club de Tennis Cardedeu i els alumnes 
de l'Escola de Tennis de les Franqueses 
del Patronat Municipal d’Esports. Uns 
40 alumnes van gaudir de l’ambient del 
Godó veient diferents partits de 
jugadors com Tommy Robredo, 

Nicolay Davydenko, Tomas Berdych, 
entre d’altres, i també van poder 
demanar autògrafs i fer-se fotos amb 
Rafa Nadal.

MAIG 2013

Tercera posició del cadet femení 
d'handbol al sector de Campionat 
d'Espanya a Castro Urdiales

El 10, 11 i 12 de maig de 2013 es va 
disputar la fase sector del Campionat 
d'Espanya d’handbol a Castro Urdiales 
on el cadet femeni d'handbol de les 
Franqueses va participar. 

Al primer partit davant les locals de 
Castro Urdiales van aconseguir una 
gran victòria en guanyar per un ajustat 
22 a 23 gols. L’endemà, dissabte, van 
jugar davant el BM Zuazo, primeres del 
País Basc. L’enfrontament també va 
ser molt igualat fins al tram final, on les 
jugadores basques van marxar en el 
marcador per 8 gols de diferència. 

El diumenge encara hi havia opcions de 
classificació per al Campionat d’Espan-
ya si es guanyava el Villaverde de 

Madrid i acompanyaven els resultats 
dels altres equips. El partit de Villaver-
de va ser molt intens i, tot i començar 
amb un parcial negatiu, les jugadores 
franquesines van tornar al partit 
escurçant la diferència. A partir de la 
segona meitat el Villaverde va marxar 
en el marcador amb un joc molt 
elèctric. 

La participació en aquest sector s’ha de 
considerar positiva, amb bons resultats 
malgrat que només es va aconseguir 
una victòria. Les dues derrotes van ser 
davant de dos equips molt competitius. 
Cal felicitar les jugadores i el cos tècnic 
per la fita aconseguida, uns grans 
resultats que mostren l'esforç i 
constància d'aquest grup.

Es lliuren els premis del concurs 
de fotografia de l’XI Caminada 
Popular

El 14 de maig de 2013 va tenir lloc 
l’acte de lliurament dels premis del 
concurs de fotografia de l’XI Caminada 
Popular de les Franqueses que es va 
celebrar el mes d’abril organitzada pel 
Patronat Municipal d’Esports. 

L’acte de lliurament es va fer a la 
primera planta del Complex Esportiu 
Municipal de les Franqueses, on hi 
havia instal·lada una exposició amb una 
mostra de les fotografies presentades 
enguany al concurs i va anar a càrrec 
de l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

Els guanyadors del concurs de 
fotografia van ser els següents. Primer 
premi, José Antonio Pérez, de Montor-
nès, que va presentar la fotografia “Un 
día espléndido”. El 2n premi va 
correspondre a Ismael Cañas, de les 
Franqueses del Vallès, amb la fotogra-
fia “Reflexant la caminada”. El 3r premi 
va ser per a Imma Puerto Sánchez, de 
Ripollet, per la instantània “Camí de 
roselles”.

L’infantil femení d’handbol, segon 
a la Fase Sector disputada a Elx

L’equip infantil femení d’handbol de les 
Franqueses, que va disputar el 18 i 19 
de maig de 2013 a Elx la Fase Sector 
per accedir al Campionat d’Espanya es 
va quedar a les portes, amb una 
meritòria segona posició. 

A la competició van jugar-hi l’Elx, el 
BM Roquetas i el BM Cartagena, a més 
del conjunt franquesí. Les jugadores 
franquesines van aconseguir dues 
victòries, davant l’Elx, 20-22, i contra el 
BM Cartagena, 16-33. El partit que 
decidia, doncs, el campió de la Fase 
Sector, va ser el que enfrontava les 

franquesines contra el BM Roquetas. El 
rival es va mostrar molt superior i es va 
endur la victòria per 29-16, aconseguint 

així la classificació per al Campionat 
d’Espanya. L’experiència va ser molt 
positiva per a les jugadores, segur que 
no l’oblidaran. Cal felicitar-les i seguir 
endavant, ja que encara tenen molt 
camí per recórrer.

Quim Magán guanya la cursa El 
Trencacoll

La 1a Cursa de Muntanya El Trencacoll 
es va disputar el diumenge 19 de maig 
de 2013 amb 400 corredors, el nombre 
màxim de participants que s’havia fixat 
el Club Ciclista Corró d’Amunt. 

Per primera vegada, el Club Ciclista va 
deixar la bicicleta per un dia i es va 
calçar les vambes per córrer. Per a la 
prova va recuperar el Trencacoll, un 
antic camí que havia quedat en desús i 
inutilitzable. La cursa oferia dos 
recorreguts: un de llarg de 21 km i un 
altre de curt de 10 km. Tant un 
recorregut com l’altre presentaven uns 

terrenys variats, ràpids i tècnics, i de 
diversos nivells que divertien i feien 
suar de valent els participants. 

El campió absolut de la cursa va ser 
Quim Magán (El Món) amb un temps 
d’1 h 28 min 44 s. 

La satisfacció dels corredors va animar 
els organitzadors a muntar una segona 
cursa l’any vinent. Els participants, a 

més de l’excel·lent organització, van 
destacar els paratges naturals del poble 
de Corró d’Amunt que afegien un plus 
d’atracció a la cursa. 

JUNY 2013

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras 
practiquen vela

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras van 
gaudir d'una jornada de vela el 
dimecres 5 de juny de 2013. Dins del 
Programa Escolar de Promoció 
Esportiva (PEPE), entre el Patronat 
Municipal d'Esports i les escoles es va 
organitzar la sortida de bateig de vela 
al Port Olímpic juntament amb el 
Centre Municipal de Vela de Barcelona.
 
El bon temps i vent de la jornada van 
afavorir la pràctica esportiva. Els nens i 
nenes van participar-hi amb molta 
il·lusió i van poder gaudir d’un esport 
diferent. 

600 esportistes a la XXIX Diada 
de l’Esport

La XXIX Diada de l’Esport, organitzada 
pel Patronat Municipal d’Esports, va 
tenir lloc el dissabte 8 de juny de 2013. 
La jornada va aplegar més de 600 
esportistes amb els seus acompan-
yants animant des de les grades.

A partir de les 9 h es van jugar al 
pavelló i a la pista poliesportiva els 
partits de la secció de bàsquet i 
handbol del Patronat Municipal 
d’Esports. També va haver-hi la 
trobada del grup de bàdminton, 
patinatge, aeròbic, gent gran, psicomo-
tricitat i prebenjamí.  

Tots els participants de la XXIX Diada 
de l’Esport van tenir un petit obsequi: 
un pilota de platja. A més de rebre un 
esmorzar o berenar segons la franja 
horària en què juguessin o competissin. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
donar les gràcies a tots els jugadors, 
esportistes, entrenadors, col·labora-
dors, delegats, amics i familiars per 
acompanyar dia a dia tots els petits 

esportistes del Patronat i fer que 
l’esport a les Franqueses no pari de 
créixer.

D’altra banda, el diumenge 9 de juny 
va haver-hi jornada de portes obertes a 

la zona d’aigües del Complex Esportiu 
Municipal. Una cinquantena de 
participants van poder gaudir d’una 
estona a la piscina de les Franqueses, 
ja que hi havia lliure accés.

Més de 400 competidors prenen 
part al IV Trofeu d’equips Karate 
Nokachi de les Franqueses

El 8 de juny de 2013 es va celebrar el 
IV trofeu equips Karate Nokachi on es 
van inscriure 12 clubs d’arreu de 
Catalunya. El trofeu va comptar amb la 
participació de més de 400 competi-
dors. 

Les categories van ser des dels més 
petits de 5 anys fins als sèniors, tots 
ells en modalitat de kumite (combat) i 
per equips. Agustín Núñez i Montse 
Marín, responsables d’aquest esdeve-

niment, es van mostrar molt orgullosos 
i agraïts per la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports, Sidorme, 
Sports Granollers, Esclat i Fck, així com 
amb pares i amics que van fer possible 
la IV festa del karate Nokachi.

Alfonso Guillen i Ana Belén 
García, primers classificats de la 
27a Cursa de Bellavista

Alfonso Guillen i Ana Belén García van 
ser el guanyadors de la 27a edició de la 

Cursa de Bellavista celebrada el 9 de 
juny de 2013. La prova, organitzada pel 
Grup Fondistes de Bellavista, amb el 
suport del Patronat Municipal 
d’Esports, va reunir enguany més de 
700 corredors. La forta pluja del 
dissabte, que va obligar a tornar a 
marcar el circuit, i el fet que la Cursa de 
Pineda, que tradicionalment es feia el 
primer diumenge de mes i enguany ha 
estat el segon, va minvar la presència 
de participants a Bellavista en relació a 
l’any passat.

Es dóna la circumstància que en la 
present edició de la prova el guanyador 
masculí, Alfonso Guillen, i el tercer 
classificat Jordi Martos, són de 
Bellavista. El segon lloc va ser per a 
Gerard Molist. La guanyadora en 
categoria femenina, Ana Belén García, 
resideix a Granollers, però també havia 
estat veïna de Bellavista. El segon lloc 
en categoria femenina va ser per a la 
franquesina de Bellavista i component 
del club A 4 El km, Camen Martín, i el 
tercer per a Mari Martínez.

A banda de la bona organització i un 
traçat exigent i atractiu, cal destacar 
una vegada més la gran quantitat 
d’obsequis que l’organització va lliurar 
als participants. Hi havia una samarreta 
tècnica i pantaló, una bossa de 
productes d’alimentació, així com 
esmorzar i fins i tot aperitiu per a qui li 
venia de gust. També es van sortejar 
120 lots de diversos productes entre els 
participants. 

El lliurament de premis de la 27a Cursa 
de Bellavista va anar a càrrec de 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esport, José 
Ramírez, i el president del Club 
Fondistes de Bellavista, Ramón 
Berruezo.

Maverick i Isaac Viñales visiten el 
Centre Tècnic del Vallès

El pilot de Moto3, Maverick Viñales, i el 
seu cosí i també pilot de la mateixa 
categoria, Isaac Viñales, van visitar el 
Centre Tècnic del Vallès el 12 de juny 
de 2013.

 L’alcalde Francesc Colomé i el director 
del Centre, Joan Montcanut, van rebre 
els pilots, que van visitar les instal·la-

cions i, a continuació, van oferir una 
xerrada als alumnes, que els van poder 

fer preguntes i demanar autògrafs. 

115 alumnes gaudeixen de la 
Jornada de Primària 
organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports

El divendres 14 de juny de 2013 a partir 
de les 9 del matí es va realitzar a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall la Jornada de Primària, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports, que va reunir 115 alumnes. 

Tots els participants eren nens i nenes 
de sisè de les escoles de les Franque-
ses del Vallès, concretament del 
Guerau de Liost, Bellavista Joan Camps 
i Joan Sanpera i Torras. Les escoles 
Colors i Camins no hi van assistir 
perquè encara no tenen alumnes de 
sisè.

Un total de 115 escolars van participar 
en la jornada, que estava dividida en 

diferents esports, futbol, handbol, 
bàsquet i bàdminton, que es realitzaven 
entre el camp de futbol, el pavelló i la 
pista poliesportiva.

Els alumnes estaven dividits en 
diferents equips que portaven una 
samarreta (obsequi del Patronat 
Municipal d’Esports) especial per a 
l’ocasió i d’un color diferent per 
diferenciar-se entre equips.

A mig matí el Patronat Municipal 
d’Esports va obsequiar tots els 

participants amb un bon esmorzar per 
agafar forces de cara a la segona part 
de la jornada.

Abans de finalitzar l’activitat i com a 
cloenda es va fer la tradicional foto de 
grup amb la presència de l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramirez, que 
van tenir l’ocasió de saludar i conversar 
amb els nens i nenes de com havia 
anat la jornada.

Gran acollida de la I Edició del 
Torneig de Futbol Base del CF 
Bellavista Milán

El cap de setmana del 15 i 16 de juny 
de 2013 es va celebrar a la zona 
esportiva municipal de Bellavista la I 
edició del Torneig de Futbol Base del 
CF Bellavista Milán amb una molt bona 
climatologia i molta afluència de públic 
als dos camps. 

El torneig va complir els objectius 
marcats, que eren principalment que 

els participants s'ho passessin bé i 
donar una bona imatge del CF 
Bellavista Milán a nivell organitzatiu, 
esportiu i social.

Resultats de les finals: 
-Categoria escola: 
EF Vallès 4 - CF Parets 2
-Categoria prebenjamí: 
CF Parets 6 - UE Sant Fost 2
-Categoria benjamí: 
FC Argentona 3 - UEC Mataró 6
-Categoria aleví: CF Bellavista Milán  - 
CE Lliçà d'Amunt 2

Exitosa cloenda de temporada del 
Club de Bàsquet Les Franqueses

El diumenge 16 de juny de 2013 el Club 
de Bàsquet Les Franqueses va reunir 
uns cent vuitanta participants en el 
tradicional dinar-cloenda de final de 
temporada. En una jornada d'allò més 

divertida, els petits i els pares van 
realitzar partits i competicions al 
pavelló i un cop acabades les diferents 
activitats els assistents van poder 
gaudir del primer bany de l'any a la 
piscina municipal. Aquest any, com a 
l'anterior edició, una botifarrada amb 
mongetes van servir per acomiadar 

una temporada llarga que ha tingut 
com a premi més especial l'ascens del 
primer equip femení a la Segona 
Divisió Catalana.

Després de la botifarrada la junta 
directiva del club va aprofitar per fer un 
sorteig d'articles de l’entitat. A l'acte hi 
van ser presents el regidor d'Esports, 
José Ramírez, i la regidora de Cultura, 
Rosa M. Isidro.

Sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran a Perata- 
llada, l’Estartit i les Illes Medes

El dijous 20 de juny de 2013 va tenir 
lloc la sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran que organitza 
el Patronat Municipal d’Esports. En 
aquesta ocasió van visitar Peratallada, 
l’Estartit i les Illes Medes.

La jornada va iniciar-se ben d’hora, poc 
abans de les 8 del matí, amb el grup de 
56 persones convocades a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Cal destacar la presència de la regidora 
de Cultura, Rosa Maria Isidro, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

Al voltant de les 10.30 h es va arribar a 
Peratallada, un petit poble que pertany 
al municipi de Forallac, al Baix 
Empordà, i que ha estat declarat 
conjunt històric en formar part d’un 
dels nuclis històrics de l’arquitectura 
medieval més importants de Catalunya. 
Es va fer una visita guiada durant la 
qual es va ensenyar als assistents els 
edificis més representatius: l’església, 

l’antiga casa consistorial i les antigues 
muralles de la ciutat.

Finalitzada la visita a les 13.30 h, el 
grup es va desplaçar a l’Estartit, i més 
concretament al Restaurant la Sal, on 
es va poder degustar un menú molt 
complet amb un arròs de la zona.

Per finalitzar la sortida es va realitzar 
un creuer amb un sorprenent trimarà, 
amb visió submarina -únic a Catalun-
ya-, que es distingeix pel confort del 
seu equipament i l’estabilitat en la 
navegació, sent un exemple de 
seguretat gràcies a tres quilles 
compartimentades, així com per la 
seva cabina submergida, dotada de 
grans finestrals per oferir una visió 
excepcional de la riquesa del fons marí 
de les Illes Medes.

L’AE Pompeu Fabra clou la 
temporada

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d'Amunt la tradicional cloenda de 
l’AE Pompeu Fabra. Com cada any es 
va realitzar el torneig de Mixball, que 
consisteix en una lligueta a punts 
combinant partits de bàsquet i de futbol 
7. Cada partit guanyat sumava 3 punts.

S’hi van inscriure 6 equips, encara que 
finalment només van prendre-hi part 5. 
L' equip guanyador va ser l’AE 
Pompeu Fabra, empatat amb Cullell's 
Team. 

El dia del torneig hi van assistir entre 
participants i acompanyants unes 70 
persones. L’entitat espera tornar a 
repetir aquesta activitat l´any vinent.

Molt seguiment de la 1a edició del 
Memorial Juan Blázquez organit-
zat pel CF Bellavista Milán

El cap de setmana del 22 i 23 de juny 
de 2013 es va celebrar la primera 
edició del Memorial Juan Blázquez, 
organitzada pel Club Futbol Bellavista 
Milán. Aquest torneig va retre home-
natge a la trajectòria de Juan Blázquez, 
reconegut entrenador i home de futbol 
que va morir el passat mes de març a 
l’edat de 64 anys. Entre altres equips 
havia dirigit tres dels participants al 
torneig, la UE Canovelles, l’EC 

Granollers i el CF Bellavista Milán. 
L’altra conjunt participant va ser el CF 
Les Franqueses.

El desenvolupament del torneig va tenir 
molt de seguiment, sobretot el 
dissabte, amb gran afluència de públic i 
mitjans de comunicació. Va ser un 
emotiu reconeixement a una persona 
molt coneguda a nivell futbolístic 
comarcal i també en altres àmbits 
socials i empresarials.

Els resultats dels partits van ser els 
següents:
-Semifinals: CF Les Franqueses 3 - EC 
Granollers 6; CF Bellavista Milán 3 - UE 
Canovelles 1
-Final: CF Bellavista Milán 2 - EC 
Granollers 2 (l’EC Granollers va ser el 
guanyador en vèncer a la tanda de 
penals per 2 gols a 3).

Alta participació d’esportistes i 
familiars a la cloenda de la 
temporada de tennis i pàdel

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la zona esportiva municipal de 
Corró d’Avall la cloenda de la tempora-
da de tennis i pàdel. L’activitat va 
reunir molts participants, que van 
poder gaudir d’una gran matinal 
practicant el seu esport.

En tennis, de les 8.30 a les 10 h van 
prendre-hi part 20 adults. De les 10 a 
les 11 h van fer-ho 22 nens i nenes 
nascuts els anys 2004, 2005 o 2006. De 
les 11 a les 12 h hi van prendre part 20 
nens i nenes dels anys 2001, 2002 o 
2003, i de les 12 a les 13 h, 10 nens i 
nenes del 1996 fins al 2000.

En total, doncs, per la cloenda del 
tennis van passar 72 alumnes i els seus 

corresponents pares i mares o 
familiars, més de 150 persones en 
total, que van poder gaudir de campio-

nats per parelles de pares/mares i fills. 
La matinal també va comptar amb la 
presència del regidor d'Esports, José 
Ramírez.

Pel que fa al pàdel hi van participar uns 
70 alumnes, els quals es van dividir en 
dos quadres per fer un minitorneig 
entre ells (campionat masculí i femení).

A partir de les 13 h tothom que va 
assistir a la jornada va poder gaudir 
d’un refrigeri a la pista poliesportiva 
coberta, on posteriorment va haver-hi 
una entrega d’obsequis i un sorteig de 
diferent material.

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses guanya la Granollers 
Cup de la seva categoria

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses es va classificar com a 
primer de grup a la fase regular de la 
Granollers Cup, després de guanyar 
tots els seus partits. El diumenge 30 de 
juny de 2013, però, era el torn de la 
veritat ja que es jugaven les fases finals 
de la competició.

Així doncs, a vuitens de final van 
guanyar amb comoditat el Helset if, per 
21 gols a 10. A quarts de final van 
guanyar el Charlottelund-1 per 17 a 14, 
en un partit que ja havien sentenciat a 
la mitja part. A semifinals es van 

enfrontar a l’equip Vestby Hk, format 
per unes jugadores noruegues molt 
fortes fisicament, però a qui van poder 
guanyar per 14 a 9. Aquest resultat els 
va donar el pas a la final del torneig, 
que van haver de jugar contra el 
conegut equip de l’Handbol Puig d'en 
Valls d'Eivissa al Palau d'Esports de 
Granollers. Les noies franquesines van 
jugar una molt bona final, que van 
guanyar per 16 gols a 9. 

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, va poder celebrar amb les 

jugadores aquesta victòria tan impor-
tant.

El Pavelló Poliesportiu Municipal i la 
pista coberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall van acollir, 
entre dijous i diumenge, 128 partits de 
la Granollers Cup 2013. Organitzada pel 
BM Granollers amb la col·laboració de 
l’AEH Les Franqueses, aquesta 
competició té com a objectiu promocio-
nar l'handbol i valors com l'esportivitat, 
el respecte i el joc net entre els més 
joves.

JULIOL 2013

Recepció de l’Ajuntament als tres 
equips d’handbol més destacats 
de les Franqueses

Els equips d’handbol del municipi 
continuen sumant èxits esportius. És 
per això que l’Ajuntament els va 
organitzar, com va sent habitual els 
darrers anys, una recepció per 
reconèixer públicament el seu esforç. 

A l’acte, que es va fer el 2 de juliol de 
2013 a la tarda a la sala de plens de 
l’Ajuntament, es va homenatjar els 
integrants del sènior masculí de l’AEH 
Les Franqueses i les integrants dels 
equips cadet i infantil femenins del 
Patronat Municipal d’Esports.
 
L’acte, al qual van assistir l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, i el 
president de l’AEH Les Franqueses, 
Rafael Rosario, a més dels integrants 
dels equips i pares i mares dels 

jugadors, va consistir en el lliurament 
de plaques commemoratives per part 
de l’alcalde als capitans i entrenadors 
de cada equip, el lliurament d’un 
obsequi per part del Patronat a cada 
membre dels equips, la seva signatura 

en el llibre d’honor, i la foto de grup. 
Enguany, a banda de la típica foto dels 
homenatjats a les escales de l’edifici de 
l’ajuntament també se’n van fer una a 
la plaça mirant cap amunt, ja que el 
fotògraf estava situat al balcó. Acte 
seguit es va fer un piscolabis per a tots 
els assistents.

Pel que fa a les gestes esportives 
d’aquests equips, cal recordar que el 
sènior masculí de l’AEH Les Franque-
ses va aconseguir l’ascens a la Segona 
Divisió Catalana en quedar 2n de la 
primera fase del grup B de la 3a Divisió 
Catalana Preferent. Per la seva banda, 
l’equip cadet femení del PME va 
quedar 4t al Campionat de Catalunya, 
3r al sector del Campionat d’Espanya 
que es va fer a Castro Urdiales i 
campió de la Granollers Cup de la seva 
categoria. L’infantil femení del PME va 
quedar 1r de la fase regular de la Lliga 
Catalana, subcampió de Catalunya i 2n 
al sector del Campionat d’Espanya 
celebrat a Elx.

Recepció de l’Ajuntament als 
equips sèniors femenins del CE 
Llerona i del CB Les 
Franqueses

El 3 de juliol de 2013 a la tarda, 
l’Ajuntament va fer una recepció als 
equips sèniors femenins del Club 
Esportiu Llerona i del Club Bàsquet Les 
Franqueses per reconèixer públicament 

la bona temporada que van fer i que va 
acabar amb l’ascens de categoria de 
tots dos equips. L’amateur femení del 
CE Llerona va pujar a la lliga Preferent i 
el sènior femení del CB Les Franqueses 
ho va fer a la 2a Divisió Catalana.
 
L’homenatge va tenir lloc a la sala de 
plens de l’Ajuntament i com el dia 
anterior, dia en què es va fer la 
recepció a tres equips d’handbol del 
municipi, el procediment va ser el 
mateix: atorgament de plaques als 

representants de cada equip, entrega 
d’un petit obsequi i signatura en el 
Llibre d’Honor d’Esports per part de 
cada integrant dels equips, foto de grup 
i piscolabis final al darrere de l’edifici 
consistorial.
 
A banda de jugadores i entrenadors 
dels clubs, a l’acte també hi van assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el president del CE Llerona, 
Jaume Viñas, i el del CB Les Franque-
ses, Esteve Moliner.

La Societat de Caçadors participa 
a la Festa Major de Bellavista

La Societat de Caçadors de Bellavista 
va participar enguany a la Festa Major 
de Bellavista. En concret, va organitzar 
un campionat de tir el dia 6 de juliol de 
2013. L’entitat franquesina va muntar 
un recorregut de caça al Camp de Tir 
de les Franqueses, situat al camp de Ca 
l’Aymerich de Corró d’Amunt. L’activi-
tat va començar a les 9 del matí i va 
comptar amb una bona participació.

Destacada participació del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses al 
LXIV Campionat de 
Catalunya Absolut i XVI Para-Ar-
chery

El LXIV Campionat de Catalunya 
Absolut i XVI Para-Archery es a 
celebrar el 7 de juliol de 2013 a l'estadi 
de Can Jofresa de Terrassa. Hi van 
participar 115 esportistes representants 
de diferents clubs de Catalunya i va 
destacar la presència del president de 
la Federació Catalana de Tir amb Arc, 
Francesc Altarriba, i el subdirector 
general d'Activitats Esportives i 
Infraestructures del Consell Català de 
l'Esport, Oriol Marcé.

Tots els participants van enfrontar-se a 
un doble repte: mesurar-se amb altres 
arquers i aguantar una forta calor. El 
Club de Tir amb Arc Les Franqueses va 
participar en el Campionat amb 12 
arquers i va obtenir resultats notables 
en les diferents categories i modalitats 
en què van participar.
 
En la modalitat d'arc recorbat categoria 
esquirol va destacar el primer lloc 
d'Izan Garcia amb 301 punts i el tercer 

lloc de Guerau Camí amb 183 punts en 
la distància de 12 metres.
 
En la modalitat d’arc recorbat categoria 
benjamí Ruben Ruiz va obtenir una 
meritòria tercera plaça amb 315 punts 
en una atapeïda competició on entre el 
segon i quart classificat només hi va 
haver 2 punts de diferència, i a més, el 
guanyador va batre rècord del 
campionat. Joan Arnal va obtenir la 
quarta plaça amb 314 punts.

Claudia Gómez va obtenir el primer lloc 
en la modalitat d'arc recorbat categoria 
aleví femení amb 554 punts tirant a 
dues distàncies, una primera tanda a 

30 metres i una segona a 18 metres. 
En aquesta mateixa modalitat en 
masculí Alfred Rodriguez va aconseguir 
la quarta plaça amb 492 punts i també 
va destacar la bona classificació 
d'Arnau Altarriba incorporat recent-
ment al Club.

Una altra nova incorporació al Club, 
Sonia Arredondo, va obtenir una 
meritòria cinquena plaça en arc 
recorbat novell tirant a 50 i a 30 
metres.
 
Alicia Viladomiu va ser primera en la 
seva categoria, arc nu sènior femení, 
amb 256 punts a gran distància de la 
segona classificada, tirant a 30 i 18 
metres. En aquesta mateixa modalitat 
en masculí, els arquers Ramon, Àngel i 
Jordi van enfontrar-se als millors de 
Catalunya obtenint uns resultats que 
amb seguretat milloraran en futurs 
esdeveniments.

S’inaugura el primer parc indoor 
d’Europa dedicat als esports 
extrems

El 4 de juliol 2013 es va obrir al públic el 
Green Indoor Park, el primer parc d’oci 
d’Europa que combina esports extrems 
amb activitats recreatives. Aquest 

equipament pioner ocupa 25.000 m2 
de superficie en unes antigues naus 
situades al camí de Can Carreró de les 
Franqueses. L’espai el van inaugurar 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el secretari general de 
l’Esport, Ivan Tibau, i el director general 
del Green Indoor Park, Hugo Arnaiz.
Al parc s’hi poden trobar des 
d’instal·lacions amb rampes per 

practicar esports extrems com l’skate, 
els patins o les bicicletes BMX, un 
circuit de karts elèctrics, màquines de 
jocs que simulen les curses de Fórmula 
1, escalèxtric, jocs infantils amb 
inflables, un rocòdrom, circuit de trial, 
etc. La inversió que s’ha fet per 
condicionar les naus és d’1,5 milions 
d’euros i ha permès crear una vintena 
de llocs de treball fixos. L’horari 
d’obertura és de dimecres a divendres 
de 16 a 22 h i els dissabtes i els 
diumenges de 10 a 20 h, i les tarifes 
van des dels 2 euros de l’entrada de 
visitant fins al 16 euros per a un dia 
complet.

A banda de la passejada per totes les 
instal·lacions, els representants polítics 
van voler provar els karts elèctrics i van 
fer unes quantes voltes al circuit. Al 
final de l’acte inaugural, tant l’alcalde 
de les Franqueses com el secretari 
general de l’Esport van firmar a sobre 
d’un dels grans grafits que hi ha per 
totes les parets de l’espai, la majoria 
dels quals són obra del conegut grafiter 
barceloní Berok.

A banda de l’alcalde, també van ser 
presents a la inauguració per part de 
l’equip de govern de l’Ajuntament de 
les Franqueses el regidor d’Esports, 
José Ramírez, la regidora de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut, Rosa M. 
Isidro, el regidor d’Urbanisme, Esteve 
Ribalta, la regidora de Polítiques 
Socials, Gisela Santos, i la d’Obres i 
Serveis, Vanessa García.

Finalitzen amb èxit les 
activitats d'estiu del Patronat 
Municipal d'Esports

El 26 de juliol de 2013 van finalitzar les 
activitats esportives d'estiu que 
organitza el Patronat Municipal 
d'Esports. En aquesta edició, el Juliol 
Esportiu va comptar amb un total de 
357 participants d’edats compreses 
entre els 5 i els 16 anys. Com cada any 
els nens i les nenes van poder utilitzar 
pràcticament tots els espais esportius 
de què disposa la zona esportiva de 
Corró d'Avall: el camp de futbol, el 
camp de futbol 7, pistes de tennis, el 
pavelló, la pista poliesportiva i les 
piscines cobertes i descobertes del 
Complex Esportiu Municipal de les 
Franqueses. En tots aquests espais es 
van poder realitzar activitats esportives 
com ara futbol, bàsquet, handbol, 
tennis, voleibol, bàdminton, etc.

També es van portar a terme altres 
activitats fora de la zona esportiva com 
ara la cursa d'orientació al parc de 
Milpins i la bicicletada que es va 
realitzar en un circuit pel poble amb 
sortida i arribada a la zona esportiva 
municipal. Aquestes activitats es van 
realitzar dins de l'horari del Juliol 
Esportiu, de 9 a 13 h. 

A part de les activitats diàries, cada 
grup va poder realitzar també activitats 
puntuals que duraven matí i tarda fora 
de les Franqueses:
-Sant Quintí de Mediona: circuit de 
tirolines
-Navarcles: caiac, escalada, canoa
-Collbató: “trekking” per la muntanya i 
escalada
-Parc Vallparadís: cursa d'orientació i 
escalada al rocòdrom
-Saldes: taller d'orientació i circuit de 
tirolines i ponts de mico

També s'ha de destacar la sortida que 
es va fer als Campionats del Món de 
Natació que es van portar a terme a la 
ciutat de Barcelona.

Per altra banda, el 26 de juliol també va 
acabar l'Escola de tennis i pàdel d'estiu. 
Aproximadament un centenar de 
participants van gaudir d'aquests 
esports durant el mes de juliol. Pel que 
fa al tennis hi havia grups segons edats 
on els participants van poder fer un 

intensiu cada dia de dilluns a divendres 
en la seva hora programada. En el cas 
del pàdel es van fer grups on cadascun 
d'ells va fer un petit intensiu d’1, 2 o 3 
dies a la setmana.

Per últim, dir que el 26 de juliol també 
van finalitzar els campus de futbol 
organtizats pel CE Llerona i el CF Les 
Franqueses, que es van portar a terme 
a la zona esportiva de Llerona i de 
Corró d'Amunt. Els clubs van acabar 
molt satifets de la participació obtingu-
da.

AGOST 2013

L’equip Missirah de Parets 
guanya el III Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

La final de la tercera edició del Torneig 
Solidari de Futbol de les Franqueses, 
que es va jugar el 17 d’agost de 2013 a 
la tarda al Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Avall, va ser molt disputada. El 
partit, que enfrontava l’equip Missirah 

de Parets del Vallès amb el Banjae de 
Canovelles, va decantar-se a favor dels 
primers, que van acabar guanyant, 
després d’una pròrroga, pel resultat de 
3 gols a 2.

El matx, que va aixecar molta expecta-
ció i va omplir les grades de gom a 
gom, va ser molt emocionant, a causa 
de la igualtat i el bon joc dels dos 
equips. Si bé es van avançar els 
canovellins, els paretans van poder 
empatar el partit, i fins i tot posar-se 
per davant amb un 2 a 1. El Banjae, 
però, no va deixar d’atacar la porteria 
contrària fins que va aconseguir 
l’empat a 2 gols a pocs minuts del final 
del temps reglamentari. Tot apuntava 
que s’hauria de jugar mitja hora més de 
temps extra. I així va ser. A la pròrroga, 

però, només va poder marcar un dels 
dos equips, el Missirah, que va acabar 
enduent-se el torneig.

A l’acte d’entrega de premis van ser-hi 
presents l’alcaldessa accidental de les 
Franqueses, Rosa Maria Pruna, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. A la 
cerimònia es van donar trofeus al millor 
porter i al millor golejador del torneig, 
que van guanyar dos integrants de 
l’equip de Mataró, i als dos equips que 
van disputar la final.

Aquest és el tercer any que se celebra 
aquest torneig que organitza l’Associa-
ció Esportiva d’Immigrants del Vallès 
Oriental, amb seu a Bellavista, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Enguany 
hi han participat deu equips provinents 
de Vic, Mataró, Sabadell, Montornès, 
Parets, Granollers i Canovelles. La 
competició va començar el 22 de juny, 
cosa que va permetre poder disputar 
més partits que l’any passat, tots al 
Camp de Futbol Municipal de Corró 
d’Avall.

El CF Olímpic La Garriga guanya 
el 33è Trofeu Electrocamps de 
futbol

El 31 d’agost de 2013 a la tarda es va 
disputar la 33a edició del Trofeu 
Electrocamps de futbol a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. El 

guanyador del torneig va ser el CF 
Olímpic La Garriga. En segon lloc va 
quedar el CF Les Franqueses i en 
tercer el CF Vilanova del Vallès.

El torneig triangular, que constava de 
tres partits de 45 minuts de durada 
cadascun, va començar a les sis de la 
tarda, amb el partit entre els 
garriguencs i els vilanovins. Aquest 
matx va acabar amb empat a 0 gols i 
es va haver de resoldre a la tanda de 

penals, en què els garriguencs van 
acabar marcant quatre penes 
màximes, mentre que els vilanovins 
només en van transformar tres.

En el següent partit es van enfrontar 
l’equip local i organitzador del torneig, 
el CF Les Franqueses, i el perdedor del 
primer partit, el CF Vilanova del Vallès. 
Els franquesins es van mostrar 
superiors i van acabar guanyant per 1 
gol a 0. El darrer matx va enfrontar el 
conjunt local i l’equip garriguenc. 
Després d’una gran igualtat en el joc 
desenvolupat per ambdós conjunts, 
una rematada dins de l’àrea a les 
acaballes del partit va donar la victòria 
a l’Olímpic La Garriga, que es va 
acabar enduent el torneig. 
A l’entrega de les copes hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, i Marcel Camps i David 
Camps, en representació de l’empresa 
franquesina patrocinadora del torneig, 
Electrocamps.

SETEMBRE 2013

El CE Llerona guanya el III Torneig 
de Futbol Trofeu Ajuntament de 
les Franqueses

El Club Esportiu Llerona es va adjudicar 
el 4 de setembre de 2013 la tercera 
edició del Torneig de Futbol Trofeu 
Ajuntament de les Franqueses en 
derrotar el Club Futbol Les Franqueses 
pel resultat de 2 gols a 0. Al partit pel 
tercer i quart lloc, el CF Bellavista Milan 
va vèncer la US Corró d’Amunt per 3 
gols 1.

El III Torneig de Futbol Trofeu Ajunta-
ment de les Franqueses, organitzat pel 
Patronat Municipal d’Esports amb la 
col·laboració dels clubs participants, els 
més representatius del municipi, es va 
disputar els dies 3 i 4 de setembre.

A les 10 de la nit va començar, al Camp 
de Futbol Municipal de Corró d’Avall, la 
gran final del torneig entre el CE 
Llerona i el CF Les Franqueses, una 
reedició de la final de l’any passat, en 
què va guanyar el CF Les Franqueses 
per 3 gols a 2. El CE Llerona, doncs, 
tenia ganes de revenja i de seguida va 

fer notar que volia endur-se la copa. Al 
minut 9, després d’una jugada indivi-
dual per la banda dreta, Adrià Bona-
chela va driblar el seu defensor al límit 
de l’àrea i va engaltar un potent xut a 
l’escaire que va acabar al fons de la 
xarxa. El CE Llerona va continuar 
dominant la primera part.

A la represa, però, el CF Les Franque-
ses va sortir amb moltes ganes. Amb 

tot, va ser el jugador lleroní Àlex 
Español qui va estar a punt de marcar 
el segon gol per al seu equip enviant la 
pilota al pal al minut 11 de la segona 
part. Vuit minuts després, va ser el CF 
Les Franqueses el que va enviar una 
pilota al pal de la porteria defensada 
pel Llerona, en una jugada en què es 
va reclamar falta al porter. Quan 
semblava que el marcador ja no es 
mouria, Àlex Español va sentenciar la 
final amb el segon gol per al seu equip 
a tres minuts de l’acabament del matx.

A l’entrega dels premis per a tots els 
equips (vals en material esportiu per 
valor de 800 euros per al primer 
classificat, 600 per al segon, 400 per al 
tercer i 200 per al quart), hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, els presidents dels clubs 
i els capitans dels quatre conjunts. Acte 
seguit es va fer la foto de l’equip 
guanyador, que en les tres edicions del 
torneig sempre ha estat un equip 
diferent. En la primera va ser el CF 
Bellavista Milan i en la segona el CF 
Les Franqueses.

Quatre joves arquers del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses 
participen a la 10a edició del 
Trofeu Futurs Campions

El 8 de setembre de 2013 es va 
celebrar la 10a edició del Trofeu de 
Futurs Campions, amb la participació 
de quatre joves arquers del Club de Tir 

jugat, en camp de futbol 7, uns 120 
partits en total. Els resultats de les 
finals, la totalitat de les quals es van 
disputar diumenge a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, van ser els 
següents:
-Prebenjamí: Fundació Marcet, 4 – EC 
Granollers, 0
-Benjamí: Vila-real CF, 1 – Damm, 0
-Aleví: FC Barcelona, 1 – UD Cornellà, 0

En l’edició d’enguany de la competició, 
que ha tornat a organitzar amb èxit 
l’empresa Eventually Sport&Events 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d'Esports de les Franqueses, 

aquest municipi ha estat protagonista 
destacat, ja que ha estat seu de dues 
de les tres categories en la fase prèvia 
del torneig: l’aleví s’ha disputat a les 
instal·lacions municipals de Corró 
d’Avall i la prebenjamí a les de Corró 
d’Amunt.

Primers partits amistosos de la 
temporada de l'Escola de Bàsquet 
del PME

El 13 de desembre de 2013 van tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses els primers partits 

amistosos d’aquesta temporada de 
l’Escola de Bàsquet del Patronat 
Municipal d’Esports. En una hora es 
van disputar molts minipartits que van 
fer gaudir els més menuts de la secció 
de bàsquet. Els equips entrenats per 
Javi Liria i Josep Lozano es van 
enfrontar als de l’Escola del CB 
L'Ametlla. De mica en mica, aquets 
petits van aprenent la normativa del 

bàsquet i el que és més important, 
aprenen tot divertint-se.

Exhibició dels grups d’aeròbic 
escolar del PME

El 14 i 15 de desembre de 2013, el 
Patronat Municipal d’Esports va 
organitzar una exhibició de ball al 
pavelló poliesportiu municipal de Corró 
d'Avall. 

Les 21 nenes dels grups d’aeròbic que 
organitza el PME a les escoles Guerau 
de Liost, Joan Sanpera i Camins van 
mostrar al públic assistent les coreo-
grafies treballades durant aquest 
primer trimestre. Els nervis previs no 
van impedir que les nenes s’ho 
passessin d’allò més bé.

L’aleví femení d’handbol de les 
Franqueses participa a l’Hamboli-
cat d’Igualada

El 15 de desembre de 2013 l’aleví 
femení d’handbol de les Franqueses va 
disputar el torneig Hambolicat amb 
motiu de la Marató de TV3 a Igualada. 

El torneig va durar tot el matí i les 
franquesines van disputar tres partits. 
Els dos primers partits els van jugar 
contra el Tarragona i el Tàrrega A, amb 
reglament aleví expert de la federació. 
Per als qui no coneguin aquesta 
modalitat, es juga a camp sencer i es 
saca de centre després dels gols (una 
introducció a la zona). El tercer partit el 
van jugar amb reglament de minihand-
bol i a camp petit contra el Tàrrega B. 
L’equip franquesí estava format per 
només 6 nenes. Tot i amb això es va 
competir i treballar molt, guanyant el 
primer i el tercer partit i perdent contra 
el Tàrrega A de 2 gols de diferència. 

A més a més dels partits, els partici-
pants del torneig també podien gaudir 
d’una zona lúdica amb inflables, pintura 
de cara i diverses activitats, d’una 
xocolatada gratuïta, i pagant un petit 
import, fins i tot podies fer un passeig 
en globus.

En definitiva, les nenes s’ho van passar 
molt bé i van competir amb moltes 
ganes, tot col·laborant amb la Marató 
de TV3, que aquest any lluitava contra 
les malalties neurodegeneratives.

Presentació dels equips del CF 
Bellavista Milan

El 15 de desembre de 2013 es va fer la 
presentació de tots els equips del Club 
Futbol Bellavista Milan a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
En total van desfilar per la gespa 130 
jugadors i jugadores, esportistes que 
formen part d’un dels dotze equips del 
club de Bellavista. A la presentació hi 
va assistir l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
membres de la renovada junta directiva 
de l’entitat que encapçala Paco Flores.

Consell General del Patronat 
Municipal d’Esports

El 17 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sessió del Consell General 
del Patronat Municipal d’Esports a la 
sala polivalent del Complex Esportiu 
Municipal, acte que va estar presidit pel 
regidor d’Esports, José Ramírez, i que 
va reunir el conjunt de les entitats 
esportives locals i altres entitats, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel Patronat Municipal 
d’Esports durant l’any 2013 i la previsió 
per al 2014.

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millora en les instal·la-
cions esportives, de l’escola esportiva 
municipal, del manteniment de les 
instal·lacions, de les dades de participa-
ció del Patronat i del Complex Esportiu 
Municipal i de la convocatòria de 
subvencions per a activitats esportives 
per a l’any 2014. 

Cal destacar també l’assistència de 
Josep Randos, Rosa M. Isidro i Àngel 
Profitós, regidors de l’Ajuntament i 
membres del Consell d’Administració 
del Patronat Municipal d’Esports. Al 
finalitzar la sessió, el Patronat Munici-
pal d’Esports va oferir un refrigeri a tots 
els assistents per tal d’acomiadar l’any 
esportiu 2013 i felicitar a tothom les 
festes de Nadal.

Esmorzar de Nadal del Grup 
d’Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME

El 19 de desembre de 2013 va tenir lloc 

amb Arc Les Franqueses. La competi-
ció es va fer al camp municipal de tir 
amb arc del Fossat del Castell de 
Montjuïc de Barcelona. 

És un trofeu amb el qual s’inicia la 
temporada i en el qual només partici-
pen les categories dels més joves, és a 
dir, esquirol, benjamí, aleví, infantil, 
cadet i júnior (femení i masculí). Hi va 
haver una assistència rècord de més 
de cinquanta inscrits quatre dels quals 
eren representants del club franquesí, 
que van obtenir bons resultats. Així, 
Izan i Joan van quedar tercers en les 
seves categories (esquirol i benjamí). 
Claudia va quedar primera en aleví 
femení, i Alfred, quart en aleví masculí.

La jornada va ser una festa de l’arc per 
als nens i els familiars. Hi va haver molt 
bon ambient entre tots els nens i 
nenes, reflectint que el tir amb arc és 
més que un esport.

VI Torneig d’handbol Joan 
Sanpera de Festa Major

El 14 de setembre de 2013 va tenir lloc 
el VI Torneig d’handbol Joan Sanpera al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, amb motiu de la Festa 

Major de Corró d’Avall. Des de la 
categoria prebenjamí fins a la infantil, 
els equips van jugar un partit davant el 
BM Granollers de la seva corresponent 
categoria.

Un total de 14 equips van prendre part 
en aquest torneig amb un total de 160 
participants. Els equips van ser 1 
prebenjamí masculí, 2 benjamins 
masculins, 1 aleví femení, 2 alevins 
masculins i 1 infantil masculí. 

Els premis van ser per al 1r i 2n 
classsificat, per al millor jugador del 
partit, el millor jugador local i el màxim 
golejador de l’enfrontament. El regidor 

d’Esports, José Ramírez, va estar 
present a l’entrega de premis.

El Patronat Municipal d’Esports, 
col·laborador d’aquesta activitat que va 
organitzar l’AEH Les Franqueses, va 
obsequiar tots els participants amb un 
esmorzar.

55 corredors participen a la II 
Clàssica Ciclista de les 
Franqueses

El 14 de setembre de 2013 a la tarda es 
va disputar la II Clàssica Ciclista de les 
Franqueses, una cursa organitzada per 
la Unió Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, dins del programa d’actes de 
la Festa Major de Corró d’Avall. La 
distància a recórrer van ser 100 km en 
un circuit de 10 km que discorria per 
carreteres i carrers de Corró d’Avall, 
Llerona i Marata. Un recorregut amb 
pujades curtes i fortes que va fer-se 
molt dur per als 55 ciclistes que van 
prendre la sortida. Els participants 
pertanyien a una d’aquestes tres 
categories: elit, sub23 i master 30.

Cal destacar la presència d’un equip 
francès, el Martigues, que tenia dins les 
seves files el darrer guanyador del tour 
de Bulgària. El guanyador absolut va 
ser el corredor francès Cedric Eusta-
che, amb un temps total de 2 hores i 41 
minuts. Eustache va anar a una 
velocitat mitjana de 42,480 km per 
hora. D’altra banda, el corredor local 
Santi Segú va ser el guanyador a la 
categoria Master 30.

80 jugadors al 3 x 3 de bàsquet de 
la Festa Major de Corró d’Avall

El 14 de setembre de 2013 al matí, 
amb motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall, es va celebrar a la pista 
poliesportiva coberta de la zona 
esportiva municipal un 3 x 3 de bàsquet 
amb els jugadors i jugadores dels 
diferents equips del Patronat Municipal 
d’Esports.

Més de 80 basquetbolistes, de 
categories compreses entre premini i 
cadet, van gaudir de l’esport de la 
cistella competint entre ells separats 
per categories, i en equips de 3 o 4 
jugadors. Després de quatre hores de 

bàsquet, els equips vencedors en les 
diferents categories van ser: en 

categoria premini, Lakers; en mini, 
Toros; en infantil, Guays; i en cadet 
Equip 2.

Tots els participants van rebre esmor-
zar i medalles commemoratives, així 
com obsequis per als equips guanya-
dors.

Trenta participants al 
III Campionat de tie-breaks amb 
motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall

El 14 de setembre de 2013, amb motiu 
de la Festa Major de Corró d'Avall, el 
Patronat Municipal d'Esports va 
organtizar el III Campionat de 
tie-breaks a les pistes de tennis 
municipals de Corró d'Avall. Hi van 
participar una trentena de tennistes, 
entre adults i infants.

Es van fer campionats de tie-breaks a 
15 punts (adults) i pel que fa als més 
joves alguns van fer també tie-breaks a 
15 punts i una lligueta de tots contra 
tots. Cada participant va disputar un 
mínim de 2 partits de tennis. 

El Patronat Municipal d'Esports va 
obsequiar tots els participants amb una 
medalla i esmorzar.

La Festa de la bicicleta urbana 
d’enguany compta amb 200 
participants

El 15 de setembre de 2013 al matí va 
tenir lloc la Festa de la bicicleta urbana 
que tradicionalment organtiza el 
Patronat Municipal d’Esports dins dels 
actes programats de la Festa Major de 
Corró d’Avall. Més de 200 participants 
van poder gaudir d’un circuit urbà 
d’uns 12 km de distància, que va 
passar per Corró d’Avall, Bellavista i 

en el Complex Esportiu Municipal el 
tradicional esmorzar de Nadal de la 
gent gran. Tots els participants (uns 60) 
del Grup d'Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME van poder gaudir de 
l'esmorzar amb la presència de 

l'alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Durant l'acte es va fer un brindis, on es 
va desitjar unes bones festes i un feliç 
2014. Abans d'acabar l'acte tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l'alcalde i del regidor que de 
ben segur serà de bon ús per fer 
activitat física.

Uns 60 alumnes van participar a 
la trobada de Nadal de l’Escola de 
Tennis del PME

El 21 de desembre de 2013 a la tarda, 
l'Escola Municipal de Tennis de les 
Franqueses va realitzar la seva 
tradicional Trobada de Nadal. Hi van 
participar uns 60 alumnes des dels 
nens més petits de l'escola de tennis 
(infants de 5 anys), fins als nois de 
15-16 anys.

La trobada de Nadal va consistir a 
jugar una sèrie de campionats tennís-
tics on els alumnes jugaven un mínim 
de 2 partits. L'objectiu de la Trobada és 
que tots els nens passessin una 
divertida tarda jugant a tennis.

Els resultats dels diferents campionats 
realitzats segons les edats van ser:

-Campionat d'alumnes (anys 
2007-2008): finalista de consolació, 
Miquel Ortega; guanyador de consola-
ció, Marc Argemí; finalista de la fase 
final, Gerard Guiu; guanyador de la fase 
final, Neus Cebrian.
-Campionat d'alumnes (anys 
2005-2006): finalista de consolació, 
Noa Pardillo; guanyador de consolació, 

Gerard Navarro; finalista de la fase 
final, Esteve Ortega; guanyador de la 
fase final, David Müller.
-Campionat d'alumnes (anys 
2002-2003-2004): finalista de consola-
ció, Marc Pérez; guanyador de 
consolació, Daniel Noé; finalista de la 
fase final, Nil Morales; guanyador de la 
fase final, Màxim Chornyy.
-Campionat d'alumnes (anys del 1996 
al 2001): finalista de consolació, Èric 
Cejudo; guanyador de consolació, 
Rafael Barrio; finalista de la fase final, 
David Barrio; guanyador de la fase 
final, Arnau Caralt.

Tots els finalistes i guanyadors van 
rebre com a premi una medalla i tots 
els participants a la trobada de Nadal 
van ser obsequiats amb un suc de 
fruites i una felicitació de Nadal de part 
de l'Escola de Tennis Jordi Plana i del 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès.

Santi Segú i Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista Les 
Franqueses, subcampions de 
Catalunya de Ciclocròs

El 22 de desembre de 2013 es va 
disputar a Manresa el Campionat de 
Catalunya de Ciclocròs, amb la 
participació de corredors de la Unió 
Ciclista Les Franqueses. 

Santi Segú va quedar subcampió de 
Catalunya en la categoria master 30, 
Antoni Serra també va ser subcampió 
de Catalunya en mastrer 60 i Marc 
Ortega va ser 4t en master 40. La 
prova es va disputar en un circuit molt 
tècnic, magnífic per a la pràctica del 
ciclocròs.

El VI Torneig d'Handbol Memorial 
Joan Bufí compta amb la partici-
pació de 26 equips

El 28 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sisena edició del Torneig 
d'Handbol Memorial Joan Bufí al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, organitzat pel club AEH 
Les Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports. 

El format del torneig consistia en què 
cada equip local de les Franqueses, des 
de la categoria escola fins al juvenil 

femení (13 en total), jugués un partit 
davant un equip rival. Els clubs 
convidats van ser la Llagosta, la 
Garriga, Polinyà, Sant Esteve de 
Palautordera, BM Granollers, Montme-
ló i Canovelles.

Un cop finalitzat el partit corresponent 
es van determinar els trofeus al primer 
classificat, segon classificat, millor 
jugador, màxim golejador, regularitat i 
millor jugador local de cada partit i 
categoria. Els més petits, d'infantil fins 
a l'escola, van tenir, a més, una copa 
individual per la seva participació al 
torneig. 

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

Tres corredors de la Unió Ciclista 
Les Franqueses- Bicicletes Segú 
fan podi a la classificació final de 
la Copa Catalana de Ciclocròs

Tres ciclistes franquesins van pujar el 
29 de desembre de 2013 al podi de la 
classificació final de la Copa Catalana 
de Ciclocròs, després dels bons 
resultats obtinguts a la darrera cursa de 
la temporada, que es va disputar a Vic. 
Així doncs, Toni Serra es va proclamar 
campió en la categoria Master 60, i 
Santi Segú i Marc Ortega van quedar 
subcampions a la categoria Master 30 i 
Master 40, respectivament. 

Tots tres són membres de la Unió 
Ciclista Les Franqueses-Bicicletes 
Segú. En la cursa disputada a Vic, els 

resultats d’aquests tres ciclistes 
franquesins van ser els següents: Toni 
Serra va quedar en 2n lloc, i Santi Segú 
i Marc Ortega van quedar en 4a 
posició. Per la seva banda, Pere 
Amadó també va fer una gran cursa i 
va acabar 3r en Master 30.

Llerona. La sortida i l’arribada va ser la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall i tots els participants van rebre 
a l’arribada un obsequi de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu de la Setmana 
de la mobilitat sostenible i segura (una 
matrícula per a la bicicleta i un clauer) i 
ampolles d’aigua que va oferir el PME 
a tots els ciclistes.

Un cententar de participants al III 
Campionat de pàdel de Festa 
Major

El 13, 14 i 15 de setembre de 2013 es 
va disputar el tradicional Campionat de 
pàdel de festa major. Aquest tercera 
edició va començar el divendres a la 
tarda i va durar fins al diumenge al 
migdia, que es van disputar les finals de 
cada categoria: masculina, femenina i 

mixta. Al torneig hi van participar un 
centenar de persones, les quals van 
gaudir del pàdel durant tot el cap de 
setmana. Els campions i subcampions 
de la fase final van rebre per part del 
regidor d’Esports, José Ramírez, una 
copa com a reconeixement de la fita 
aconseguida, i els campions i subcam-
pions de consolació una medalla.

Classificació del Torneig:
-Categoria masculina: fase final: 
guanyadors del torneig, Manel Parra i 
José Martínez; subcampions, Marc 
Navarro i Alfons Ferreira. Consolació: 
guanyadors, Manel Valero i Pedro 
González; subcampions, Francesc 
Guardiola i Joan Pol Minguet  
-Categoria femenina: fase final: 
guanyadores del torneig, Gina Jorba i 
Lídia Ganduxé; subcampiones, M. Pau 
Nualart i Marta Maraña. Consolació: 
guanyadores, Mònica Diez i Anna 
Caparrós; subcampiones, Pilar Torras i 
Judit Bartolí
-Categoria mixta: fase final: guanyadors 
del torneig, M. Pau Nualart i Guillem 
Pujol; subcampions: Gina Jorba i Joan 
Pol Minguet. Consolació: guanyadors, 

Irene Vila i Joan Barceló; subcampions, 
Mònica Fernández i Jordi Galan

Èxit de la Tirada de Festa Major

Com cada any, incorporada dins de la 
Festa Major de Corró d'Avall, el 15 de 
setembre de 2013 el Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses va celebrar una 

tirada social que va consistir, d'una 
banda, en una exhibició dels arquers 
del club i, de l’altra, en una jornada de 
portes obertes a les persones que van 
voler provar aquest esport. 

Hi va haver presència de veïns de les 
Franqueses durant tota la jornada, 
especialment d’infants, alguns dels 
quals van demostrar excel·lents 
condicions per a la pràctica del tir amb 
arc. L'acte va finalitzar amb un aperitiu 
per als arquers i assistents.

Santi Segú guanya el 
Campionat de Contrarellotge de la 
Unió Ciclista 
Les Franqueses

El 22 de setembre de 2013 la Unió 
Ciclista Les Franqueses va organitzar el 
seu Campionat de Contrarellotge, 
aquest any amb la novetat que es van 
fer les dues cronos en un mateix dia: la 
de Corró i la cronoescalada de 
Montmany. Un total de 36 corredors 
van participar-hi. 

El guanyador de la crono de Corró va 
ser Miquel Novellas, amb un temps de 
13 minuts i 14 segons, i el guanyador 
de la crono de Montmany va ser Santi 
Segú, amb un temps de 9 minuts i 34 
segons. La suma dels temps va fer que 
el guanyador final fos Santi Segú. En 
les diferents categories, els guanyadors 
van ser els següents: Femina, Laura 
Cunillera; Elit, Oriol Aguilera; Master 
30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; 
Master 50, Chris Goere.

El Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació professional de 
jugadors

Des del mes d’octubre de 2013 i fins al 
mes de juny de 2014, el camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació per a jugadors de futbol 
impulsat per entrenadors majoritària-
ment provinents del RCD Espanyol. 
Molts d’ells són vallesans, com el 
franquesí Carles Martínez, entrenador 
de l’infantil de l’Espanyol, el roquerol 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del club barceloní, Xavi 
Díaz, responsable de Mitjans Audiovi-
suals i Anàlisi del Joc del Futbol Base 
de l’Espanyol, i Oriol Olivé, de l’RCDE 
Stage. Completen l’equip tècnic Joan 
Argemí, del FC Cardedeu, i Ferran 
Bramona, del RCDE Stage. Hi ha 
apuntats uns 30 jugadors, que entrenen 
els dilluns i dimarts de 17.30 a 19.30 h.

Segons l’empresa que han creat 
aquests tècnics per poder fer aquesta 
activitat, Alwaysoccer Barcelona, “els 
objectius i continguts de les sessions 
d’entrenament estan orientats a la 
millora tècnica i tàctica del jugador, per 
aconseguir que aquest resolgui amb 
èxit les diferents situacions exigides pel 
joc”. Així, els principals atractius 
d’aquesta oferta són els entrenaments 
en grups reduïts, la metodologia 
adequada a cada edat, l’aprofundiment 
de la tècnica individual i col·lectiva, la 
millora dels conceptes tàctics, els 
consells dietètics i mèdics, i l’assesso-
rament al jugador en tot allò que 
envolta el món del futbol. 

El passat 23 de setembre, dins de les 
jornades de portes obertes que va 
oferir l’empresa, els joves assistents 
van rebre la visita de l’entrenador de 
porters i exporter de l’Espanyol Tommy 
N’Kono, responsable del centre de 
tecnificació per a porters que tindrà lloc 
els mateixos dies i hores al camp de 
futbol de Corró d’Amunt.

El lligam d’aquest centre de tecnificació 
amb el club blanc-i-blau és molt estret. 
Un dels incentius que ofereix és que, si 
la direcció d’Alwaysoccer ho creu 
convenient basant-se en la qualitat de 
cada jugador, els alumnes podran fer 

les proves per entrar al RCD Espanyol 
gestionades des del centre.

OCTUBRE 2013

La franquesina Anna Riera queda 
segona a la Marató de Collserola

Anna Riera i Pla, veïna de Corró d’Avall 
de 47 anys, va quedar en segona 

posició de la general femenina a la XIX 
edició de la Marató de Collserola, que 
es va disputar el 6 d’octubre de 2013. 
Es tracta d’una de les clàssiques de les 
curses de muntanya. El Patronat 
Municipal d’Esports felicita per aquesta 
gesta l’atleta del Club Atletisme 
Canovelles i l’anima perquè continuï 
aconseguint èxits.

Jornada d’hípica per a 18 alumnes 
de la Fundació Apadis

El 17 d’octubre de 2013, 18 alumes del 
curs de formació laboral Plusmotiva de 
la Fundació Apadis van poder gaudir 
d’una jornada d’equitació adaptada 
dirigida pels professionals del Centre 
Hípic Mas Batlló, del municipi de Malla.

Els nois i noies van poder comprovar 
que l’equitació adaptada afavoreix la 
millora de l’equilibri i la mobilitat, la 
comunicació, la millora del to muscular, 
la deambulació i la coordinació, el 
control dels reflexos, la relaxació que 
aporta i la millora de l’autoestima. Com 
que l’activitat s’aconsegueix fer molt 
ràpidament, el reforç positiu per a la 
persona és immediat.

Gràcies a la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Diputació de 
Barcelona, aquests nois i noies van 

gaudir d’un dia rodó, que va culminar 
amb un dinar dins de les mateixes 
intal·lacions.

L’equip franquesí format per Santi 
Segú i Marc Ortega guanya les 3 
hores de resistència de BTT de 
Corró d’Amunt

El 20 d’octubre de 2013 es va disputar 
la setena edició de les 3 hores de 
resistència de BTT de Corró d’Amunt, 
enguany darrera prova puntuable de la 
I Challenge Resistència BTT del Vallès. 
Hi va haver més participació que mai 
amb 52 equips i 110 corredors en total. 
El guanyador de la prova va ser l’equip 
format pels franquesins de la UCLF 
Santi Segú i Marc Ortega, mentre que 
en el global de la classificació d’aquesta 
primera Challenge va quedar en primer 
lloc l’equip del celoní Tomàs Misser.

Enguany, l’organització, el Club Ciclista 
Corró d’Amunt, va fer un canvi en la 
sortida i la meta del recorregut. Fins 
ara havia estat a la finca de la Nissan i 
aquesta vegada s’ha fet al centre de 
Corró d’Amunt, concretament a la 

carretera, a la zona esportiva, entre el 
camí del restaurant Tastaolletes i el 
restaurant Les Quatre Llunes. Un canvi 
que ha agradat molt els participants i 
que ha fet més atractiva la cursa per a 
la gent del poble.

El premi al club que va aportar més 
participants a la cursa va ser per al 
T-Bikes de Lliçà d’Amunt. Cal recordar 
que també es va disputar la cursa d’1 
hora de resistència infantil, amb la 
participació de 21 corredors, dos dels 
quals de Corró d’Amunt.

Una de les anècdotes de les 3 hores de 
resistència BTT de Corró d’Amunt 
d’enguany va ser la presència d’un 
equip de TV3, atret per la tecnologia 
dels xips controladors que portaven els 

participants, una novetat en aquest 
tipus de curses.

Els clubs de bàsquet i d’handbol 
de les Franqueses van rebre el 
premi Trofeu 
Campions del Mundo 
Deportivo

El 25 d’octubre de 2013 el diari esportiu 
Mundo Deportivo i El Corte Inglés van 
organitzar una nova edició –la trente-
na– del Trofeu Campions, en què 
s’homenatja els clubs catalans per les 
gestes esportives que van aconseguir 
la passada temporada. Enguany hi van 
anar 215 equips de 26 disciplines que o 
bé van quedar campions de les seves 
lligues o bé van pujar de categoria. El 
nostre municipi també va ser-hi 
present, de la mà del Club Bàsquet Les 
Franqueses i de l’AE Handbol Les 
Franqueses.

En concret, es va premiar el CB per 
haver assolit l’ascens a 2a Catalana de 
l’equip sènior femení i l’AEH per 
l’ascens a 2a Catalana del seu sènior 
masculí. Van ser presents a l’acte en 
representació d’aquests clubs Esteve 
Moliner, president del CB Les Franque-
ses, i Mireia Gassull i Carme Ortega, de 
l’AEH Les Franqueses, que van 
assistir-hi en substitució del seu 
president, Rafael Rosario, que no hi va 
poder anar per motius laborals. A més, 
també van assistir a la gala l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

El lliurament de premis va tenir lloc a 
l’Hotel Juan Carlos I de Barcelona i va 
comptar amb l’assistència de 500 
persones.

Gran matinal de ciclocròs 
diumenge al parc de Milpins

El 27 d’octubre de 2013 al matí es va 
disputar al parc de Milpins de Corró 
d’Avall la primera prova de la Copa 
Catalana de Ciclocròs d’aquesta 
temporada, amb la participació de 127 
ciclistes. L’organització d’aquesta 
activitat va anar a càrrec de la Unió 
Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports.

Es van disputar tres curses, una per a 

les categories d’aleví, infantil i cadet, 
una altra per a les categories júnior, 
fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la 
darrera per a master 30, elit i sub 23. El 
guanyador de la cursa en elit va ser el 
celoní Tomàs Misser. Pel que fa al 

palmarès franquesí, cal destacar el 
segon lloc de Santi Segú a la categoria 
master 30, el segon lloc de Marc 
Ortega a la master 40, i el primer lloc 
d’Antoni Serra a la master 60.

El Patronat Municipal d’Esports 
renova els convenis de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses i amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Club Bàsquet Les Franqueses i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses van renovar durant el mes 
d’octubre de 2013 els convenis de 
col·laboració que van signar l’any 
passat amb el Patronat Municipal 
d'Esports. Aquest és el tercer any que 
es formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
Patronat i el CB Les Franqueses, i entre 
el Patronat i l’AEH 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.  

Al conveni es marca que el Patronat 
Municipal d’Esports serà el responsable 
d’establir la programació i la coordina-
ció d’aquestes activitats, mantenint la 
direcció del programa sota la supervi-
sió de la gerència del Patronat 
Municipal d'Esports. Igualment, el PME 
serà qui sufragarà les despeses 
d’execució dels programes referents 
als següents aspectes: gestió adminis-
trativa, coordinació tècnica, material 
esportiu, instal·lacions esportives, 

llicències, assegurances, arbitratges i 
equips de roba esportiva. Per la seva 
banda, ambdós clubs adquireixen el 
compromís de realitzar el programa 
d’activitats de l'Escola Esportiva 
Municipal i les activitats de promoció a 
les escoles de les Franqueses sota la 
programació, coordinació i supervisió 
del Patronat Municipal d'Esports, així 
com la col·laboració en aquelles 
activitats puntuals que organitzi el 
Patronat Municipal d'Esports.

Finalitza el manteniment 
semestral de la gespa artificial 
dels camps de futbol 
municipals

A finals del mes d’octubre de 2013 van 
finalitzar els treballs de manteniment 
semestral de la gespa artificial dels 
camps de futbol municipal de les 
Franqueses del Vallès per part del 
Patronat Municipal d’Esports.

El manteniment s’ha efectuat als 
camps de futbol 11 i 7 de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, al 
camp de futbol 7 de la Zona Esportiva 
Municipal de Bellavista, al camp de 
futbol de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt i al camp de futbol 
de la Zona Esportiva de Llerona. 

Les tasques de manteniment de la 
gespa van consistir a repassar les 
juntes i l’estat general dels marcatges, 

revisar les males herbes, replantar 
cautxú a les zones més desgastades i 
revisar l’estat general del camp.

Aquestes actuacions de millora 
s’emmarquen dins del pla continuat de 
manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals de les Franque-
ses del Vallès.

El Club Hoquei Les Franqueses 
comença la lliga de veterans

El 28 d’octubre de 2013 el flamant Club 

Hoquei Les Franqueses va disputar el 
partit de la primera jornada de la lliga 
de veterans. 

Va ser un partit molt igualat que el va 
enfrontar a l’Esplugues i que va acabar 
amb derrota franquesina per 1 gol a 4. 
Quan faltaven 5 minuts per a l'acaba-
ment del matx, el resultat era d’empat 

a 1 gol. L’equip visitant va començar a 
pressionar per tota la pista i l’estratègia 
li va donar resultat, ja que va aconse-
guir amb molta fortuna el segon gol. I 
encara va tenir temps per fer pujar al 
marcador l’1 a 4 final.

El grup que s’entrena amb el PME 
per fer la propera edició de la 
Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-
La Garriga es consolida

Durant el mesos d'octubre i novembre 
de 2013 es va anar consolidant el grup 
del programa Entrena la Mitja els 

integrants del qual van fer la inscripció 
al Patronat Municipal d'Esports. Tots 
aquests participants queden els dilluns, 
dimecres i divendres a les 20 h a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall i realitzen l'entrenament que 
dirigeix el Club d’Atletisme A 4 el km.  

Enguany hi ha menys participants, ja 
que molts pobles veïns també realitzen 
aquest programa i perquè molts dels 
participants ja formen part del Club 
d'Atletisme A 4 el km i, per tant, ja 
entrenen de forma regular durant tot 
l'any.
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Ppresentació dels equips del CE 
Llerona

L’1 de novembre de 2013, al matí, va 
tenir lloc al camp de futbol de la zona 
esportiva de Llerona la presentació de 
tots els equips que formen part del Club 
Esportiu Llerona la present temporada. 

En total hi van assistir més de 300 
futbolistes, nois i noies, de diferents 
edats, que formen part dels 26 equips 
del club. També hi van ser presents els 
coordinadors, entrenadors i delegats 
de cada equip i els membres de la junta 
directiva del CE Llerona, així com 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez.

El Club A 4 el km participa amb 
setze atletes a la cursa 
Behovia-San Sebastián

Setze atletes del club d’atletisme 
franquesí A 4 el km van participar el 10 
de novembre de 2013 a la cursa 
Behovia-San Sebastián, de 20 km de 
recorregut. 

Les marques que van fer els corredors 
del Club d’Atletisme A 4 el km són les 
següents: Jaume Aragonès, 1 h 11 min 
31 s; Esteban Romero, 1 h 16 min 49 s; 
Joaquim Cardona, 1 h 18 min 40 s; 
Xavier Roca, 1 h 19 min 15 s; Lluís 
González, 1 h 26 min 50 s; Rafa Lora, 1 
h 29 min 20 s; Carmen Martín, 1 h 30 
min 30 s; David Aldonza, 1 h 31 min 14 
s; Jordi Brillas, 1 h 31 min 16 s; Santi 
Carreras, 1 h 32 min 27 s; Daniel 
Priego, 1 h 35 min 22 s; Sergi Alexan-
dri, 1 h 36 min 34 s; Francesca Parra, 1 
h 44 min 51 s; Montse Nzang, 1 h 47 
min 22 s; Núria Buil, 1 h 50 min 4 s; 
Mireia Massot, 1 h 52 min 9 s.

Les instal·lacions esportives reben 
els visitants de 
l'intercanvi Comenius

Alumnes i professors estrangers del 
programa Comenius van visitar 
diversos indrets del municipi al llarg de 
la setmana de l’11 al 17 de novembre 
de 2013. Com que el projecte se 
centrava en l'esport i la salut, l’Escola 

Joan Sanpera i Torras, que va ser  
l'amfitriona d'aquest intercanvi, va 
convidar el grup de visitants a fer una 
visita a les instal·lacions esportives 
municipals, a més a més de la visita 
històrica a l'ajuntament.

En aquesta visita, que va ser concreta-
ment a les instal·lacions esportives de 
Corró d'Avall, el grup va ser rebut pel 
regidor d'Esports, José Ramírez, i el 
director gerent del Patronat Municipal 
d'Esports, Josep Campaña. Un cop feta 
una breu explicació sobre l'equipa-
ment, alumnes i professors van ser 
obsequiats amb el llibre del 30è 

aniversari del Patronat Municipal 
d'Esports. A continuació se'ls va fer 
una visita guiada per les instal·lacions 
en què van poder veure el pavelló 
poliesportiu, el camp de futbol, les 
pistes de tennis, les pistes de pàdel i la 
piscina.

Els visitants, procedents d'Anglaterra, 
Polònia i Islàndia, van marxar el 
diumenge 17. Al llarg dels dies que van 
ser a Catalunya van conèixer el 
municipi de les Franqueses -inclòs 
l'Ajuntament, el seu principal complex 
esportiu i l'entorn general-, la capital de 
comarca, Granollers, i la ciutat de 
Barcelona.

Presentació dels equips 
d’handbol de les Franqueses de la 
temporada 2013-2014

El 16 de novembre de 2013 va tenir lloc 
la presentació de tots els equips 
d’handbol base del Patronat Municipal 
d’Esports juntament amb els equips del 
club AEH Les Franqueses al Pavelló 
Poliesportiu Municipal de les Franque-
ses.

13 equips conformen l’escola d’handbol 
del PME en la temporada 2013-3014: el 
prebenjamí, benjamí masculí A, 
benjamí masculí B, aleví femení A, aleví 
femení B, aleví masculí A, aleví masculí 
B, infantil masculí, infantil femení, cadet 

masculí A, cadet masculí B i cadet 
femení. Per part de l’AEH Les Franque-
ses enguany presenten dos equips, el 
sènior masculí i el juvenil femení.

A partir de les 19 h va tenir lloc la 
desfilada de tots els equips davant 
d'una grada plena. Acte seguit hi van 
haver els parlaments de les autoritats, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el president de l'AEH les 
Franqueses, Rafael Rosario, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez, que van fer 
entrega d'uns rams de flors i plaques a 
tots aquells jugadors que porten 10 
anys practicant handbol al municipi. 

També es va fer un reconeixement als 
periodistes esportius locals Ramon 
Solé, Miqui Güell i Pol Garcia. Per últim, 
es va fer la tradicional foto de grup i 
després les fotografies individuals de 
temporada per a cada equip. 

Abans de la presentació van tenir lloc 
els partits del juvenil femení contra el 
BM Granollers, a les 16 h, i el del cadet 
masculí A contra l’Esplais de Castelló 
d'Empúries, a les 17.30 h. Un cop 
finalitzada la presentació es va jugar el 
partit del sènior masculí davant el 
Vallag, a les 20.15 h.

Francesc Marsol i Ana Belén 
García guanyen la 2a edició de la 
cursa Els 10 km de les Franqueses

El diumenge 17 de novembre de 2013 
a les 10 h va tenir lloc la segona edició 
de la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses, amb sortida i arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El mal temps, tot i que no va 
impedir que la prova se celebrés, va 
fer, això sí, que alguna de les 620 
persones inscrites es quedés casa. 

No va ser el cas de Francesc Marsol i 
Ana Belén García, que van quedar en 
primer lloc en la categoria masculina i 

femenina, respectivament. Marsol va 
fer un temps de 34 min 48 s i Garcia de 
40 min 34 s.

Jaume Aragonès, secretari del Club 
d’Atletisme A 4 el km, entitat que 
organitza la cursa amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, es va mostrar molt satisfet 
amb el nombre de participants, i va 
confirmar que hi haurà una tercera 
edició de la prova l’any vinent.

A banda de la vessant esportiva, 
aquesta cursa té l’objectiu de recaptar 
diners per a la lluita contra el càncer de 
ronyó. Els diners recaptats enguany (un 
mínim de 3 € per inscrit, segons 
Aragonès, més l’aportació de l’empre-
sa patrocinadora Pfizer i la que fa 
l’Ajuntament de les Franqueses) es 
donaran, com l’any passat, a la 
Fundació Privada Institut Recerca de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El Patronat Municipal 
d'Esports signa un conveni amb 
Alwayssoccer

El matí del 22 de novembre de 2013, 
l'empresa Alwayssoccer i el Patronat 
Municipal d'Esports van signar un 
conveni per a l'organització d'activitats 
de formació i promoció esportiva, 
estades i/o jornades de tecnificació al 
municipi de les Franqueses.

Alwayssoccer és una empresa 
especialitzada en l'organització de 
clubs i escoles de futbol, estades, etc. 
El representant de l'empresa va signar 
el conveni amb el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Es planta una alzina per al Bosc 
de La Mitja

El 27 de novembre de 2013 al matí 
diverses autoritats municipals i 
representans de La Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
van plantar una alzina al Bosc de La 
Mitja. Des de 2003 és tradició fer 
créixer el Bosc de La Mitja (a l'avingu-
da de Sant Julià, 64-66, de Granollers), 
per això cada any s'hi planta un arbre. 
Aquest 2013, com que no es tracta 
d'un any olímpic, s'hi ha plantat una 
alzina. A l’acte hi van assistir els 
alcaldes de Granollers i Canovelles, el 

primer tinent de les Franqueses, Esteve 
Ribalta, el regidor d’Esports de les 
Franqueses, José Ramírez, i també el 
regidor d'Esports de la Garriga, Joan 
Esteban, el president de l’AE La Mitja, 
Toni Cornellas, i el president de la 
Federació Catalana d’Atletisme, Joan 
Villuendas, entre altres personalitats. 
Aquest és un dels actes previs a la 
celebració de la cursa.

La primera passejada per a la 
gent gran del cicle “A cent cap als 
cent” té lloc a les Franqueses

El 28 de novembre de 2013 va tenir lloc 
a les Franqueses la primera caminada 
dins el cicle de passejades A cent cap 
als cent que organitza la Diputació de 
Barcelona juntament amb els pobles i 

ciutats adjuntats. Aquest programa va 
destinat a persones de més de 65 anys 
que fan activitat esportiva en el seu 
municipi.

Els pobles convidats van ser Castellde-
fels, Vilanova i la Geltrú i Santa 
Perpètua de Mogoda. En total, uns 170 
participants, que van poder gaudir dels 
camins i espais de les Franqueses. 

La passejada va començar al voltant de 
les 10 h des del Complex Esportiu 
Municipal en sentit Milpins, on es va fer 
una parada per esmorzar i on seguida-
ment es va reprendre la passejada, que 
va arribar fins a Corró d'Amunt. Un cop 
allà es va fer el dinar de germanor i la 
cloenda de l'acte.

Durant la passejada i tota la jornada hi 
va ser present el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Presentació dels equips del CF Les 
Franqueses

Després de l’ajornament del passat 16 
de novembre per mal temps, el 30 de 
novembre de 2013 va tenir lloc a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall la presentació oficial del CF Les 
Franqueses d’aquesta temporada 
2013-2014. L’acte va començar a les 
16 h amb la desfilada dels 21 equips del 
club, uns 170 jugadors en total.

Després de les fotos oficials de cada 
equip, que es van fer amb els cotxes 
d’època que estaven a la gespa i que 
van cedir per a l’ocasió els patrocina-
dors del club, es va jugar el partit de 3a 
Divisió Catalana que enfrontava el 
primer equip del CF Les Franqueses 
contra l’Olímpic de la Garriga, i que va 
acabar en empat a 1 gol.

DESEMBRE 2013

Els equips prebenjamí i 
benjamí masculí d’handbol del 
PME assisteixen a la Trobada 
Handbolicat de la Llagosta

El 6 de desembre de 2013 va tenir lloc 
a la Llagosta la Trobada Handbolicat de 
la Marató de TV3 on cada any 
participen equips d'handbol de les 
Franqueses. Aquest any era el torn 
dels equips prebenjamí de la Laura 
Saperas i del benjamí masculí del Joan 
Lax. La matinal va consistir a jugar 
partits en format triangular davant 
equips com el Granollers, la Llagosta i 
el Polinyà. Un bon matí gaudint de 
l'esport, companyonia i joc net amb els 
companys d'altres municipis.

El Barça, el Vila-real i la Fundació 
Marcet, campions de la Interna-
tional Golden Cup 2013

El FC Barcelona en categoria aleví, el 
Vila-real CF en benjamí i la Fundació 
Marcet en prebenjamí van ser els 
equips campions de la segona edició de 
la International Golden Cup que es va 
disputar entre el 6 i el 8 de desembre a 
les Franqueses i a la Garriga. 

Han jugat el torneig més de 50 equips, 
alguns provinents d’Itàlia, com la 
Roma, o d’altres punts de l’Estat 
espanyol, com l’Atlético de Madrid, el 
Vila-real o el Rayo Vallecano, i de clubs 
tan destacats del futbol català com el 
FC Barcelona, el Cornellà, el Sant 
Andreu o l’Europa; uns 700 jugadors 
d’entre 6 i 12 anys d’edat, que han 
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Bateig del km 7 de la Mitja 
Marató amb el nom d’Alfredo 
Codina

El 8 de gener de 2013 es va fer l'acte 
de bateig d'un quilòmetre més de la 
Mitja Marató Granollers-Les Franque-
ses-La Garriga, el km 7, dedicat en 
aquesta ocasió al garriguenc Alfredo 
Codina. El km 7 de la Mitja es troba just 
al davant de l’entrada de la urbanitza-
ció Els Gorchs, a Llerona.

El mateix Alfredo Codina Casals, de 76 
anys, acompanyat dels seus fills Josep i 
Marc, va col·locar la rajola. L’acte va 

comptar amb la presència de l’alcalde 
de les Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, el de Granollers, Josep 
Mayoral, la de la Garriga, Meritxell 
Budó, l’alcalde de Canovelles i 
president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, José Orive, el president 

de l’Associació Esportiva La Mitja, Toni 
Cornellas, així com diversos regidors 
d’aquests ajuntaments i col·laboradors 
de la Mitja.

Toni Cornellas va explicar l’homenatge 
a Alfredo Codina per la seva dedicació 
durant tots aquests anys a la prova. 
Codina es va mostrar molt agraït i 
satisfet de “col·laborar amb tot el que 
es pugui amb el municipi i amb la 
comarca, crec que és el que s’ha de 
fer”. Codina va ser reconegut com a 
ànima i “speaker” de la prova.

60 jugadors participen a la 
jornada de lliga de bàdminton del 
campionat del CEVO

El diumenge 13 de gener de 2013 va 
tenir lloc al pavelló poliesportiu 
municipal de les Franqueses del Vallès 
la jornada de lliga de bàdminton 
corresponent al campionat del CEVO 
(Consell Esportiu del Vallès Oriental). 

Hi van prendre part jugadors de totes 
les poblacions del Vallès Oriental amb 
uns 60 participants entre les diferents 
categories d’infantil, cadet i juvenil, 
masculí i femení. 

L’actuació dels jugadors locals va ser 
notable dins del rànquing. Marta 
Guirado va guanyar en la seva 
categoria en imposar-se a la final a una 

altra jugadora del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, Laura 
Pares, en categoria juvenil femenina. 

En categoria cadet masculí, Borja 
Vinagre va guanyar la seva eliminatòria 
arribant a la final després de superar en 
la semifinal Mario Maqueda, també 
jugador local.

El Club de Tir amb Arc de les 
Franqueses participa al XLVI 
Campionat de Catalunya

El XLVI Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc i el VI Campionat Para-Ar-
chery celebrat el diumenge 13 de 
gener de 2013 a Castellar del Vallès va 
comptar amb la major participació de la 
història: 192 esportistes. Es van 
proclamar 26 nous campions de 
Catalunya.
 
Els arquers més joves del Club de Tir 
amb Arc de les Franqueses van fer 
gala d’una gran serenitat en la 
competició i van suportar sense queixa 
el fred que feia al pavelló. Destaca la 
medalla de bronze aconseguida per 
Izan Garcia en la modalitat d’arc 
recorbat en categoria esquirol amb 250 
punts i la cinquena posició en la 
mateixa modalitat de Joan Arnal amb 
233 punts. Guerau Camí va aconseguir 
medalla d’or en la modalitat d'arc nu 
categoria esquirol. Els germans Oriol 

Ros i Adrià Ros van quedar sisens. El 
primer en arc recorbat cadet i el segon 
en arc recorbat aleví.
 
El president del Club, Juan Antonio 
Galo, va competir en arc compost 
categoria sènior. Li van faltar molt pocs 
punts per passar a les eliminatòries 
però va estar tota la jornada donant 
suport als companys. Ángel Galiano es 
va enfrontar en les eliminatòries amb el 
qui va ser finalment el campió de 
Catalunya en la modalitat d’arc nu 
sènior.

Lliurament de l’equipament 
esportiu als monitors del Club A 4 
el km que col·laboren amb el 
programa Entrena la Mitja

El 15 de gener de 2013 va tenir lloc a la 
sala de plens de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès el lliurament de 

l’equipament als monitors del Club A 4 
el km que van col·laborar amb el 
programa Entrena La Mitja a les 
Franqueses. Amb aquest acte es va 
reconèixer la seva tasca envers la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

L’acte va comptar amb la presència del 
regidor d’Esports, José Ramírez, el 
president del club d’atletisme franquesí 
A 4 el km, Toni Flores i, en representa-
ció de l’Associació Esportiva La Mijta, 
Toni Cornellas i Joan Villuendas. Es van 
lliurar 25 equipaments per als monitors, 
que en aquesta edició va comptar amb 
més de 130 inscrits. El paquet constava 
d’una samarreta de màniga curta, unes 
malles i un tallavent.

Les jugadores de l’amateur 
femení del CF Bellavista Milán fan 
un calendari per aconseguir 
recursos econòmics

Les components de l’equip amateur 
femení del CF Bellavista Milán van fer 

un calendari del 2013 amb l’objectiu 
d’obtenir ingressos extres amb la seva 
venda que ajudessin a cobrir el 
pressupost de la temporada.

Aquest conjunt milita en la màxima 
categoria territorial catalana la qual 
cosa suposa un augment de despeses 

molt considerable en relació a la 
categoria on jugaven la campanya 
anterior. Es van editar un total de 500 
calendaris que es venien a un preu de 5 
euros cadascun. Com és habitual en 
aquest tipus de calendari, les jugadores 
de l’amateur femení del CF Bellavista 
Milán sortien als diferents mesos de 
l’any.

Gran tarda d’handbol a les 
Franqueses amb el partit entre el 
BM Granollers i l’US Ivry francès

Les Franqueses del Vallès va viure el 
17 de gener de 2013 una fantàstica 
tarda d’handbol al Pavelló Poliesportiu 
Municipal amb el partit internacional 
que va enfontrar el BM Granollers i 
l’US Ivry, equip de la lliga francesa. Els 
dos equips van jugar amb molta 
intensitat oferint grans moments 
d'handbol. A la mitja part del partit es 
va sortejar una samarreta del BM 
Granollers signada per tots els jugadors 
del primer equip, que va anar a parar a 
una seguidora de l'equip francès. 
Durant el descans també es va 
aprofitar per fer un partidet entre 
l’equip aleví masculí de les Franqueses 
i el del BM Granollers. El resultat final 
del partit entre el BM Granollers i l’Ivry 
francès va ser de 31-26 a favor dels 
primers.

Alta participació al XXI Cros 
Escolar i al XVIII Cros Popular 
malgrat les previsions de mal 
temps

El dissabte 19 de gener de 2013 es va 
celebrar el XXI Cros Escolar i el XVIII 

Cros Popular de les Franqueses del 
Vallès amb una participació molt 
elevada: un total de 430 corredors i 
corredores, una vintena menys que a 
l’edició de l’any passat. Són unes xifres 
molt positives si es tenen en compte les 
previsions d’intenses pluges que hi 
havia per a aquest dia.

La prova, organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports amb la col·labora-
ció del Club Fondistes Bellavista, el club 
A 4 el km, el CB Les Franqueses i 
l’AEH Les Franqueses, amb el suport 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
es va disputar al parc de Milpins de 
Corró d’Avall, com l’any passat.

Com és habitual, les primeres curses 
que es van fer, a partir de dos quarts 
de deu del matí, van ser les dels 
corredors de més edat per tal que els 
nois i noies més petits participessin 
quan les temperatures fossin més altes, 
per bé que el temps va ser molt millor 
de l’esperat i només va ploure en 
alguns moments.

El guanyador del Cros Popular en 
categoria masculina va ser Toni 
Antúnez, de l’equip Aire Esport, mentre 
que en categoria femenina es va 
imposar Carmen Martí, del club A 4 el 
km.

A continuació es van disputar les 
proves de cadet masculí (Andrés 
Campoy, CA Canovelles) i femení 
(Núria Carbonell, CA Montornès), 
infantil masculí (Nabil Aldori, EE la 
Garriga) i femení (Carla Pérez, CA 
Montornès). Cap a les 11 del matí va 
tenir lloc la primera entrega de premis 
de les curses disputades.

A la segona part de la matinal es van 
córrer les curses dels més petits, de 

major a menor edat. Els guanyadors a 
les diferents categories van ser: aleví 
masculí, Álex Salgado, EE la Garriga; 

aleví femení, Inas Kajtih, EE la Garriga; 
benjamí masculí, Álex Lozano, CA 
Granollers; benjamí femení, Aymara 
Danieluk, CA Granollers; prebenjamí 
masculí, Pol Granado, CA Canovelles, 
prebenjamí femení, Carla Casellas, 
Escola Guerau de Liost; mini masculí, 
David Mateos, Escola Colors, i mini 
femení, Noa Robles, Escola Guerau de 
Liost.

El lliurament de premis va anar a 
càrrec de l’alcalde de les Franqueses 
del Vallès, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports, José Ramírez, i els represen-
tants del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental Santi Gener i Maria Antònia 
Jorba. Tots els participants van rebre 
una samarreta commemorativa i 
esmorzar al finalitzar cada cursa. 

Finalitza el Taller de Danses 
realitzat a l’Escola Camins dins 
del programa d’activitats esporti-
ves per a les escoles

La penúltima setmana de gener de 
2013 va finalitzar el Taller de Danses 
que va tenir lloc a l’Escola Camins dins 
del Programa Esportiu per a les 
Escoles del Patronat Municipal 
d’Esports. “Peu Polidor”, “La masove-
ra”, “El ball de la civada”... van ser 
algunes de les danses populars 
catalanes que els alumnes de 1r de 
Primària de l’Escola Camins van ballar 
dins de les classes d’iniciació a la 
Dansa que el Patronat Municipal 

d’Esports porta a terme als centres 
escolars del municipi, a través del 
Programa d’Activitats Esportives per a 
les escoles 2012-2013.

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, 
campió de Catalunya

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, i Cristina 

Sanz, del Club Diagonal, es van 
proclamar campions del XVI Campionat 
de Catalunya, celebrat del 9 al 27 de 
gener de 2013 a les instal·lacions de 
Baix Bowling de Sant Vicenç dels 
Horts.

Artur Colomer, amb un total de 3.825 
pals, (212,50 de mitjana) va guanyar 
amb comoditat la final que va tenir lloc 
el 26 de gener, seguit per Álvaro-José 
Cardona, del Club Barcelona (3.735 
pals). Marcial Ovide (3.675 pals), del 
BC Diagonal de Barcelona, amb una 
sèrie final de 1.301 pals, va assolir la 3a 
posició.

Diumenge 27 va ser el torn de la final 
femenina, Cristina Sanz (3.414 pals), 
del Club Diagonal, va guanyar la prova 
en una ajustada final amb la seva 
companya d’equip Roser Romero 
(3.322 pals) i Lia Mojarro (3.291 pals), 
del Club Seven-3 de Sant Esteve 
Sesrovires.

Les millors sèries va ser per a Marcial 
Ovide i Roser Romero amb 1.301 i 
1.211 pals respectivament, i les millors 
partides les van assolir Cristina Sanz, 
amb 244 pals, i Artur Colomer, amb 
268 pals. 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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El campió olímpic Kiprotich 
guanya la Mitja més 
multitudinària

La 27a edició de la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
disputada el diumenge 3 de febrer de 
2013 va ser la més multitudinària de les 
celebrades fins ara, amb 10.000 
corredors, 2.000 més que en la 
passada edició.

El favorit de la prova, l’actual campió 
olímpic Stephen Kiprotich es va 
imposar amb un temps d’1 h 01 min 15 
s, seguit a 3 segons de Carles Castillejo, 
que va fer una excel·lent cursa. 

Amb aquesta marca Castillejo va batre 
el rècord de Catalunya. En tercer lloc 

va quedar el kenyà David Maru, amb un 
temps d’1 h 3 min 53 s.

En categoria femenina la primera atleta 
va ser la kenyana Jebichi Yator, amb 1 
h 14 min 24 s; la segona, Vanessa 
Veiga, amb 1 h 15 min 1 s; i la tercera, 
la navarresa Raquel Gómez, amb 1 h 
15 min 26 s.

També s’ha de destacar, com passa 
des de fa anys, la gran afluència de 
públic als carrers animant els atletes al 
llarg del recorregut. Al seu pas per les 

Franqueses els atletes també van 
comptar amb el suport de l’Escola 
Municipal de Música Claudi Arimany de 
les Franqueses del Vallès. El Combo de 
l’escola va interpretar diverses peces 
musicals mentre els corredors feien la 
cursa.

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez, van seguir la prova al llarg del 
matí i també van ser presents al 
lliurament de premis de premis que es 
va realitzar en finalitzar la cursa.

Mònica Ausàs i Francesc Garcia, 
elegits millors esportistes 
amateurs a la XVII Nit de l’Esport 
de les Franqueses

La XVII Nit de l’Esport de les Franque-
ses del Vallès, que es va celebrar el 
divendres 8 de febrer, va tornar a ser 
un èxit. 

Més de 400 persones van assistir a 
l’acte organitzat pel Patronat Municipal 
d’Esports en el qual es fa un reconeixe-
ment públic i es premia aquells 
esportistes, persones i entitats 
esportives locals que van destacar pels 
seus èxits i dedicació durant la 
temporada 2011-12.

En aquesta edició es va premiar 
Mònica Ausàs, del Club Balonmano 

CLEBA León, i Francesc Garcia, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses, com a 
millors esportistes amateurs.

Cal destacar que la gala va comptar la 
presència de la granollerina Laia Pons, 
medallista olímpica als Jocs de Londres 
amb l’equip espanyol de natació 
sincronitzada. A més de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
també regidors de l’equip de govern 
Rosa Maria Isidro, Rosa Maria Pruna, 
Esteve Ribalta, Josep Randos, Gisela 
Santos i Vanessa Garcia, eren presents 
a l’acte el director general de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya, Gerard 
Figueras, el diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom, 
el coordinador d’Esports de la Diputa-
ció de Barcelona, Daniel Laga, i el 
senador i president de la Taula 
Assessora de l’Esport Català, Josep 
Maldonado.

El programa de la nit es va iniciar amb 
el lliurament dels diplomes als 73 
nominats i nominades, esportistes de 
les categories promoció masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1999 i 
2003), categoria formació masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1994 i 
1998), categoria amateur masculí i 
femení (nascuts al 1993 i anys 
anteriors) i categoria millor entrena-
dor/a. Després del sopar es va donar 
pas al lliurament dels guardons 
corresponents a les gestes esportives 
en reconeixement per haver assolit 
destacades fites durant la temporada 
2011/2012, als mèrits personals i als 
premis especials.

Acte seguit va arribar l’hora de 
conèixer els millors esportistes en les 
diferents categories. El premir al millor 
entrenador/a va ser per a Xavier 
Corbinos, del Patronat Municipal 

d’Esports, secció handbol, campió de la 
lliga infantil femení d’handbol, 2n 
classificat a la fase sector del Campio-

nat d’Espanya i 3r al Campionat de 
Catalunya. En categoria promoció 
femení, el guardó va ser per a Wiam 
Koubiss, del Karate Nokachi, campiona 
de Catalunya en la disciplina de kumite 
individual i per equips i subcampiona 
de Catalunya en la disciplina de kata. 
En categoria promoció masculí el premi 
va ser per a Oriol Miró, de la Unió 
Ciclista Les Franqueses, guanyador de 
la triatló de l’Ametlla i de la duatló 
d’Altafulla i tercer a la duatló de 

Granollers. En categoria formació 
femení va ser premiada Tania Henán-
dez, del Club Natació Granolers, 
campiona d’Espanya i de Catalunya 
d’hivern i estiu de combo i membre de 
la selecció espanyola infantil de natació 
sincronitzada. En categoria formació 
masculí el guardó va ser per a Pol 
Torres, del BM Granollers, campió de 
Catalunya i d’Espanya per equips i 
subcampió d’Espanya amb la selecció 
catalana. 

Els darrers premis van ser per als 
millors esportistes en categoria 
amateur. En amateur femení la 
guanyadora va ser Mònica Ausàs, del 
Club Balonmano León, jugadora a la 
lliga ABF d’handbol femení, la màxima 
categoria estatal, i membre de la 
selecció espanyola júnior. En categoria 
amateur masculí el guanyador va ser 
Francesc Garcia, de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, 3r classificat en categoria 
elit al campionat de ciclocròs de Lleida, 
4t al ciclocròs de Mataró, 5è a la prova 
del Campionat de Catalunya de Vic i 5è 
a la prova del Campionat de Catalunya 
de Ciclocròs disputada a Corró d’Avall. 

Golbol i corfbol durant la Setmana 
Cultural a l’escola Guerau de Liost

L’escola Guerau de Liost va celebrar, 
del 4 al 8 de febrer de 2013, la 10a 
Setmana Cultural, dedicada enguany a 
“La Vida Saludable”. Durant aquests 
dies es van fer un munt d’activitats 
sobre la bona alimentació, les actituds 

positives i optimistes que ens fan ser 
feliços i també l’activitat física. Entre 
d’altres, es van practicar dos esports 
poc coneguts com el golbol i el corfbol, 
i van poder provar l’experiència de 
desplaçar-se en una cadira de rodes. 
Aquests esports tenen com a principal 
característica que són integradors. Així, 
el golbol el practiquen esportistes 
invidents o deficients visuals i al corfbol 
els equips són mixtos, formats per 
quatre homes i quatre dones.

Més de 350 participants a la 
pedalada L’Aventura és l’aventura 
2013 de la UC Les Franqueses

La pedalada L’Aventura és l’aventura, 
que es va disputar el diumenge 17 de 
febrer de 2013, va tornar a ser un èxit, 
amb 370 participants. La prova, 
organitzada per la Unió Ciclista Les 
Franqueses amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports tenia dos circuits, 
amb sortida i arribada al parc de 
Milpins de Corró d’Avall.  El primer 
circuit, de dificultat alta, era un 
recorregut de 40 km mentre que el 
circuit de dificultat mitjana-baixa era de 
20 km. El guanyador de la cursa en 
categoria masculina va ser Marc 
Trater, mentre que Anna Villar es va 
imposar en categoria femenina. L'acte 

de lliurament dels trofeus va comptar 
amb la presència de l'alcalde de les 
Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, i del regidor d'Esports, José 
Ramírez, així com del president de la 
UC Les Franqueses, Toni Serra. Tots 
els participants van ser obsequiats amb 
una samarreta commemorativa i 
l'esmorzar.

El Facebook del Patronat 
Municipal d’Esports supera els 
1.000 seguidors en el seu primer 
any de creació

A punt de complir-se (març 2013) l’any 
de la creació del Facebook del Patronat 

Municipal d’Esports de les Franqueses 
del Vallès aquest projecte de comunica-
ció 2.0 ja compta amb 1.100 seguidors.

La presència del PME al Facebook, que 
es va produir al mes de març del 2012, 
s’orientava cap a la difusió dels 
esdeveniments i activitats esportives 
que es realitzen al municipi. Aquest 
objectiu de comunicació, de generació 
de debats i d’interacció amb la 
ciutadania que és el Facebook s’està 
aconseguint plenament.

La presència del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses a les 
xarxes socials es complementa amb el 
Twitter, que també s’utilitza per donar a 
conèixer notícies esportives, l’agenda 
esportiva del cap de setmana i 
informacions puntuals.

El Twitter del PME és @Pmesportslf i 
l’adreça de Facebok és www.face-
book.com/patronatmunicipaldes-
ports.lesfranqueses.

Bona experiència de l’Escola de 
Bàsquet a la visita al Palau 
Blaugrana per veure un partit de 
l’Euroleague

El 28 de febrer de 2013 una expedició 
de quaranta persones va assistir al 
partit d’Euroleague entre el Futbol Club 
Barcelona i el Kimski de Moscou. Com 

cada any el Patronat Municipal 
d’Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses organitzen la tradicional 
sortida anual al Palau Blaugrana per 
veure un partit en directe. En aquesta 
ocasió els prop de quaranta franque-
sins van poder veure l’escalfament en 
directe dels jugadors. 

Els més petits, emocionats, van poder 
fotografiar-s’hi. Per la seva banda, els 
jugadors es van mostrar molt simpàtics 
i atents. En un partit molt intents es va 

acabar imposant el FC Barcelona per 
71 a 69.
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Dues seleccions universitàries 
japoneses d’handbol 
s’enfronten als equips de les 
Franqueses

El dimarts 5 de març de 2013 va tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses del Vallès dos partits 
d'handbol de caire amistós amb dues 
seleccions universitàries japoneses que 
realitzaven una estada a Barcelona. 

En un partit es van enfrontar l'equip 
cadet femení de l'Handbol Les 
Franqueses amb el Chugoku Handball 
University Japan, i al segon l'equip 
sènior masculí i el Shikoku Handball 
University Japan. La bona predisposi-

ció per part dels combinats va perme-
tre veure un gran espectacle. 

Com a mostra de benvinguda es va 
entregar a les seleccions japoneses 
unes banderoles representatives i uns 
pins de la celebració del 30è aniversari 
del Patronat Municipal d’Esports. Els 
capitans Paula Bertos i Santi Tomàs 
també van entregar sengles plaques 
commemoratives als capitans dels 
equips japonesos. Acabats els partits es 
va fer una fotografia de grup amb tots 
els presents. 

El regidor d'Esports, José Ramírez, 
acompanyat del president, Rafael 
Rosario, i altres directius de l’AEH Les 
Franqueses, va lliurar de record per la 
seva estada al municipi franquesí una 
reproducció de la façana de l'Ajunta-
ment als dos conjunts universitaris 
japonesos. Finalment es va servir un 
petit refrigeri per a tots els jugadors i 
jugadores.

Donació dels beneficis de la cursa 
“Els 10 km de les Franqueses” a 
l’Hospital de Sant Pau

El 12 de març de 2013 a la tarda es va 
fer a l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona l'acte de donació dels 
beneficis de la cursa Els 10 km de les 
Franqueses amb la presència del Club 
d'Atletisme A 4 el km de les Franque-
ses del Vallès i la Fundació Privada 
Institut Recerca de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP).

Per part de l'IRHSCSP hi van assistir el 
Dr. Barnada, director del servei 
d'Oncologia de l'Hospital de Sant Pau, i 

el Dr. Kulisevsky, Director General 
IRHSCSP, i per part del club A 4 el km 
la impulsora de la cursa, Meritxell 
Riera, i el vicepresident de l’entitat, 
Javier Ramírez.

El Club A 4 el km va lliurar als repre-
sentants de l’hospital un taló per un 
import de 2.415 €, que correspon als 
beneficis que es van assolir a la 1a 
cursa benèfica Els 10 de les Franqueses 
celebrada el 18 de novembre de 2012. 

Els diners es destinaran al Servei 
d'Oncologia Mèdica per realitzar 
estudis d'investigació per a la curació 
del càncer de ronyó.

Sortida del grup d’Activitat Física 
per a la Gent Gran a Manresa

El divendres 15 de març de 2013 el 
grup d’Activitat Física per a la Gent 
Gran va realitzar una sortida al municipi 
de Manresa. Aquesta activitat 
s'emmarca dins del programa de 
passejades “A cent cap als cent”, de la 
Diputació de Barcelona.

El punt de trobada del grup va ser 
l’habitual en aquestes ocasions, el 
Complex Esportiu Municipal de les 

Franqueses, per agafar l’autocar i 
dirigir-se cap a Manresa. Un cop allà 
van rebre els representants de la resta 

de municipis que també participaven 
en l’activitat: Corbera del Llobregat, El 
Prat del Llobregat i Manresa, 350 
participants en total.

La caminada va iniciar-se a les 9.30 h 
al Complex El Congost i van anar fins a 
la Torre de Santa Caterina, per 
continuar la marxa fins a l’Ermita de la 
Guia i, per últim, el darrer tram fins al 
Parc del Cardener. Va ser un recorre-
gut d'11 km. Per finalitzar l’activitat, es 
va realitzar un dinar de germanor amb 
tots els grups.

Finalitza el torneig de Pàdel 
Blackcrown Les Franqueses

El 4 de març de 2013 va començar el 
Torneig de Pàdel Blackcrown organitzat 
per +9 Pàdel i Blackcrown amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. En aquesta competició hi 
van participar 80 parelles repartides en 
les diferents categories: masculí B i C, 
femení B i C i mixta B i C.

El torneig havia de finalitzar el 10 de 
març però a causa de la pluja va 
acabar el dissabte 16 de març. Aquest 
últim dia es van jugar les finals de cada 
categoria i es va fer l’entrega de 
premis, que va comptar amb la 
presència de l’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, i del regidor 
d’Esports, José Ramírez. Tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l’organització i també van 
entrar en el sorteig de diferents regals.

Set equips de les Franqueses 
participen a la Trobada de Mini-
handbol

El 17 de març de 2013 va tenir lloc la 
trobada de minihandbol a Granollers. 

Els equips de les Franqueses que van 
participar-hi van ser un total de set: 1 
prebenjamí, 2 benjamins masculins i 1 
femení, 2 alevins masculins i 1 femení.

El torneig consistia a jugar una fase 
prèvia i a continuació els equips 
classificats jugaven la fase final. El 
prebenjamí i el benjamí masculí van 
passar a la fase final. Van perdre 
davant els que finalment van acabar 
guanyant el torneig, l'Handbol Bordils i 
el BM la Roca 1.

Amb tot, s’ha de destacar la bona 
representació i participació per part de 
tots els jugadors a la trobada i 
felicitar-los per la gran feina feta.

Dos equips del PME a la Trobada 
d’Escoles de Bàsquet

El 17 de març de 2013 es va realitzar la 
tradicional Trobada d'escoles de 
bàsquet que organitza l'Escola Pia de 
Granollers. Dos equips de l'Escola de 
Bàsquet del Patronat Municipal 
d'Esports van participar d'aquesta 
divertida i entretinguda trobada matinal 
que va combinar bàsquet i diversió.

En aquesta edició la trobada es va 
realitzar al Pavelló Congost de 
Granollers i per a molts jugadors/es va 
ser el seu primer partit amb reglament. 
Per part franquesina, van participar-hi 
els equips entrenats per Josep Lozano i 
l'equip dirigit per Sarai Budia i Carla 
Alacambra, tot i que també van anar-hi 
jugadors del grup de l’Escola que 
entrena Guillem Estrada.

El format de trobada d'aquest any 
combinava partits de bàsquet i 
concursos individuals, amb altres 
activitats esportives. Un cop acabats 
els partits i activitats, tots els partici-
pants van ser obsequiats amb un regal 
commemoratiu.

Exitosa participació als 
Tornejos de Setmana Santa 2013 
dels equips de bàsquet del PME

Les vacances de Setmana Santa no 
van aturar el bàsquet. Així, els equips 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
categories mini masculí i cadet femení 
van participar en el X Torneig de 
Cambrils i el I Torneig Mercat del Ram 

de Vic, respectivament.

El mini masculí, entrenat per la Carla 
Alacambra i la Sarai Budia, va estar 
cinc dies a terres tarragonines en un 
torneig de primer nivell on es van 
combinar activitats basquetbolístiques i 
experiències de convivència que molts 
d’ells no oblidaran. Esportivament, van 
assolir la millor classificació en els 
darrers anys de participació: el cinquè 
lloc. El dissabte 23 de març de 2013 
van començar el torneig contra l’equip 
local de Cambrils perdent per un ajustat 
64-58 en un partit d’allò més trepidant. 
L’endemà es van imposar al BC Sant 
Quirze per 67-54 en un molt bon partit 
dels jugadors entrenats per la Carla. 
Molt encert en el llançament i un forta 
defensa tota la pista van ser les claus 
de la victòria. A la tarda, l’esforç del 
matí els va passar factura i van perdre 
per 65-38 contra el Toulouse francès. 
La derrota contra el Toulouse va 
condemnar l’equip a haver de lluitar pel 
cinquè lloc. En aquesta fase es va 
imposar al Bàsquet Altafulla per 70-17 i 
a la darrera jornada es va imposar per 
un contundent 52-33 a l’Escola El 
Salvador de Saragossa. 

El miler de jugadors que van participar 
en aquest torneig (44 equips de 4 
categories diferents) van passar el 25 
de març a les instal·lacions de Port 
Aventura.

Pel que fa al torneig cadet femení, 
l’equip entrenat pel Toni Olivares i 
l’Albert Pericas va fer un paper molt 
digne al I Torneig Mercat del Ram de 
Vic-Femení Osona. La competició, de 
tres dies, es va iniciar el 25 de març i 
les franquesines també van debutar 
amb victòria ajustada i treballada 
contra el CB Torelló (46-50). En el 
següent partit, contra les amfitriones, el 
Femení Osona, van caure en un mal 

partit per 32-49. I en el darrer partit 
d’aquesta primera fase, l’equip 
franquesí va caure derrotat contra 
l’equip italià del Fanfulla. La superioritat 
física de les italianes les va portar a 

perdre per un contundent 34-60. 
Aquesta derrota les portava a lluitar 
per la cinquena posició i en aquesta 
lluita, primer es van imposar de forma 
còmoda al Femení Osona B per 57-35 i 
en el darrer partit de la competició van 
caure derrotades per l’Askatuak de 
Sant Sebastià per un clar 37-60.

Aida González i Judith Berruezo, 
medalla de bronze al 
Campionat europeu de Twirling 

Les franquesines Aida González i Judith 
Berruezo, components del Club Twirling 

La Torreta van obtenir medalla de 
bronze al campionat d'Europa celebrat 
a Amsterdam els dies 28, 29 i 30 de 
març de 2013. A la competició hi van 
prendre part clubs procedents de 
Bèlgica, Noruega, Croàcia, Itàlia i 
França, a més d’Holanda, el país 
amfitrió.

L'infantil masculí d'handbol de les 
Franqueses guanya el Torneig de 
Calella

Després de fer un campionat molt 
complet, l’infantil masculí d’handbol del 
PME Les Franqueses va guanyar el 
prestigiós Torneig de Calella de 2013, 
que va tenir lloc durant el període de 
Setmana Santa. L’equip franquesí va 
superar a la semifinal un equip alemany 
a priori més fort físicament i amb més 
llançament. La final, contra l'Epic 
Casino de Matadepera, va acabar en 
empat. Per determinar el guanyador es 
va realitzar una pròrroga on qualsevol 
petit error donaria la victòria a un o 
altre equip. El punt d’inflexió el va 
posar l'equip franquesí, que es va 
acabar emportant una final molt 
treballada i demostrant els mèrits que 
els van portar a aconseguir del títol de 
campions.

ABRIL 2013

El conseller Felip Puig repeteix a 
les trobades de petanca de les 
Franqueses

La XVI Trobada de Petanca, organitza-
da pel Club Petanca Corró d’Amunt i el 
Patronat Municipal d’Esports, es va 
celebrar el dissabte 6 d’abril de 2013 a 
la zona esportiva de Corró d’Amunt. 
Diverses entitats del municipi, el CP 
Bellavista, el CP Corró d’Amunt, el CP 
Llerona i el CP Casal d’Avis de Corró 
d’Avall i el de Bellavista, s’havien citat 
per gaudir d’una matinal amistosa. 

El conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, va participar a la Trobada. 
L’afició del conseller per la petanca és 
coneguda i en diverses ocasions ha 
practicat aquest esport amb les entitats 
del municipi. El conseller Felip Puig i 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, van competir entre ells i 
l’alcalde va resultar-ne el guanyador 
–era la primera vegada que superava 
el conseller. En un ambient distès el 
conseller va assegurar que si hagués 
sabut que l’alcalde estaria tan content 
de guanyar-lo li hauria donat peixet en 
trobades passades. Felip Puig va agrair 
la rebuda del poble de Corró d’Amunt i 
va destacar el gran ambient per part de 
tots els jugadors al llarg de la jornada.

Les partides van començar a les nou 
del matí i es van allargar fins a la una. 
A mig matí, pels volts de les deu, es va 
fer una parada per gaudir d’un 
esmorzar de forquilla i ganivet. Un cop 
acabat l’àpat es va entregar un record 
als representants de les entitats de 
petanca de les Franqueses i tots els 
assistents van rebre un metre per, tal i 
com va dir l’alcalde, “establir una única 
mesura quan juguem”. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
regalar al conseller un exemplar del 
llibre que commemora el 30è aniversa-
ri del Patronat, “30 anys al teu costat”, i 
un clauer. Tant el regidor José Ramírez 
com el director-gerent del Patronat 
Municipal d’Esports, Josep Campaña, 
també van jugar a petanca. La regidora 
de Sanitat i Gent Gran i Agricultura, 
Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria 
Pruna, també va fer acte de presència 

a la trobada.

270 ciclistes participen al XVIII 
Trofeu BTT Corró d’Amunt

El Club Ciclista Corró d’Amunt va 
organitzar el XVIII Trofeu BTT Corró 
d’Amunt el diumenge 7 d’abril de 2013. 
La cursa era vàlida per a l’Open 
Barcelona i la Kid’s Cup, i va reunir més 
de 270 ciclistes. El recorregut tenia una 

distància de 7 km exigents i alhora 
divertits per als participants. L’itinerari 
de la Kid’s Cup tenia una distància de 
350 m. El president del CC Corró 
d’Amunt, Josep Mauri, va dir que el 
circuit és dels més valorats pels 
ciclistes gràcies a la combinació de 
zones molt tècniques. 

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, van valorar el 
paisatge de Corró d’Amunt com a ideal 
per a la pràctica de la BTT. Els boscos 
frondosos amb pistes forestals ràpides 
són de les preferides pels amants 
d’aquest esport. 

La Trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix un centenar de nens i 
nenes

Un centenar de nens i nenes va 
prendre part a la tradicional Trobada 
d'escoles de bàsquet de les Franqueses 
2013 que es va celebrar el cap de 
setmana del 13 i el 14 d’abril al pavelló 
poliesportiu municipal.

Un total de 110 participants d'onze 
equips van prendre part a la jornada 
que va organitzar el Patronat Municipal 
d'Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses.

L'activitat, d'allò més divertida i 
didàctica, suposava el primer “partit” 
de la seves carreres basquetbolístiques 
per a molts. Es van jugar partits, tot 
separant tres categories (2005, 2006 i 
2007). Els clubs participants van ser: el 

PME Les Franqueses, el CB Lliçà 
d'Amunt, el CB Vila de Montornès, el 
CB Santa Perpètua i l'Escola Pia de 
Granollers. Els partits es van disputar 
amb les normes del reglament del 
minibàsquet, on no hi ha puntuació, per 
fomentar el principi bàsic d'aquest 
reglament, jugar. Entre partit i partit, 
l'organització de la trobada, els 
entrenadors de bàsquet del PME Les 
Franqueses, van preparar activitats 
paral·leles en què, de forma individual, 
els jugadors i jugadores van poder 
millorar conceptes de bot i tir de 
manera divertida. Un cop acabats els 
partits es va fer l'entrega de medalles 
per a tots els participants i es va 
realitzar un esmorzar de germanor.

9 franquesins participen al XXXV 
Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate

El XXXV Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate es va disputar 
el cap de setmana del 20 i 21 d’abril de 
2013 a Leganés (Madrid) amb uns 500 
participants. Els karatekes tenien fins a 
13 anys i eren de les categories kata, 
kumite y prekumite. Nou components 
del gimnàs Nokachi de les Franqueses 
formaven part de la selecció catalana: 
Xavi Sevillano, Ainoa Astorga, Jordi 

Valdivia, Aaron Raya, Juan Sánchez, 
Izan Sevillano, Rafa Migueles, Roger 
Burriel i Wiam Koubiss. Al campionat 
van destacar les medalles de bronze de 
Roger Burriel i Juan Sánchez en kumite 
masculí i la proclamació com a campió 
d’Espanya de Jordi Valvidia en 
categoria de prekumite masculí. 

Més de 1.100 participants a l’XI 
Caminada Popular de les 
Franqueses

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès, que va tenir lloc el 21 
d’abril de 2013 al matí, va superar els 

1.100 participants, un nou rècord 
d’inscripcions. El Patronat Municipal 
d’Esports, organitzador de l’esdeveni-
ment, havia previst per a aquesta 
onzena edició poder arribar fins a un 
màxim de 1.200, xifra que se situa ja al 
límit de la capacitat logística per fer que 
una caminada d’aquests tipus sigui 
satisfactòria per a tothom.

Com és tradicional, la sortida i arribada 
es va fer des de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

A partir de les 8 del matí els partici-
pants van fer un recorregut per 
diversos punts del municipi, que els va 
portar a esmorzar a la zona esportiva 
municipal de Corró d’Amunt. Una 
vegada van finalitzar la caminada, tots 
els participants van rebre un obsequi 
commemoratiu, que en aquesta ocasió 
era una capelina amb el logotip del 30è 
aniversari del Patronat Municipal 
d’Esports, un entrepà de botifarra i 
també van participar al sorteig de 
diversos obsequis. 

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès va tornar a comptar amb 
la col·laboració del Club Bàsquet Les 
Franqueses i l’AE Handbol Les 
Franqueses.

Els alumnes de l'Escola de Tennis 
de les Franqueses gaudeixen del 
Trofeu Comte de Godó

El 23 d'abril de 2013 l’Escola de Tennis 

Jordi Plana va fer la tradicional sortida 
al Trofeu Comte de Godó. És el tercer 
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del 
Club de Tennis Cardedeu i els alumnes 
de l'Escola de Tennis de les Franqueses 
del Patronat Municipal d’Esports. Uns 
40 alumnes van gaudir de l’ambient del 
Godó veient diferents partits de 
jugadors com Tommy Robredo, 

Nicolay Davydenko, Tomas Berdych, 
entre d’altres, i també van poder 
demanar autògrafs i fer-se fotos amb 
Rafa Nadal.

MAIG 2013

Tercera posició del cadet femení 
d'handbol al sector de Campionat 
d'Espanya a Castro Urdiales

El 10, 11 i 12 de maig de 2013 es va 
disputar la fase sector del Campionat 
d'Espanya d’handbol a Castro Urdiales 
on el cadet femeni d'handbol de les 
Franqueses va participar. 

Al primer partit davant les locals de 
Castro Urdiales van aconseguir una 
gran victòria en guanyar per un ajustat 
22 a 23 gols. L’endemà, dissabte, van 
jugar davant el BM Zuazo, primeres del 
País Basc. L’enfrontament també va 
ser molt igualat fins al tram final, on les 
jugadores basques van marxar en el 
marcador per 8 gols de diferència. 

El diumenge encara hi havia opcions de 
classificació per al Campionat d’Espan-
ya si es guanyava el Villaverde de 

Madrid i acompanyaven els resultats 
dels altres equips. El partit de Villaver-
de va ser molt intens i, tot i començar 
amb un parcial negatiu, les jugadores 
franquesines van tornar al partit 
escurçant la diferència. A partir de la 
segona meitat el Villaverde va marxar 
en el marcador amb un joc molt 
elèctric. 

La participació en aquest sector s’ha de 
considerar positiva, amb bons resultats 
malgrat que només es va aconseguir 
una victòria. Les dues derrotes van ser 
davant de dos equips molt competitius. 
Cal felicitar les jugadores i el cos tècnic 
per la fita aconseguida, uns grans 
resultats que mostren l'esforç i 
constància d'aquest grup.
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Es lliuren els premis del concurs 
de fotografia de l’XI Caminada 
Popular

El 14 de maig de 2013 va tenir lloc 
l’acte de lliurament dels premis del 
concurs de fotografia de l’XI Caminada 
Popular de les Franqueses que es va 
celebrar el mes d’abril organitzada pel 
Patronat Municipal d’Esports. 

L’acte de lliurament es va fer a la 
primera planta del Complex Esportiu 
Municipal de les Franqueses, on hi 
havia instal·lada una exposició amb una 
mostra de les fotografies presentades 
enguany al concurs i va anar a càrrec 
de l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

Els guanyadors del concurs de 
fotografia van ser els següents. Primer 
premi, José Antonio Pérez, de Montor-
nès, que va presentar la fotografia “Un 
día espléndido”. El 2n premi va 
correspondre a Ismael Cañas, de les 
Franqueses del Vallès, amb la fotogra-
fia “Reflexant la caminada”. El 3r premi 
va ser per a Imma Puerto Sánchez, de 
Ripollet, per la instantània “Camí de 
roselles”.

L’infantil femení d’handbol, segon 
a la Fase Sector disputada a Elx

L’equip infantil femení d’handbol de les 
Franqueses, que va disputar el 18 i 19 
de maig de 2013 a Elx la Fase Sector 
per accedir al Campionat d’Espanya es 
va quedar a les portes, amb una 
meritòria segona posició. 

A la competició van jugar-hi l’Elx, el 
BM Roquetas i el BM Cartagena, a més 
del conjunt franquesí. Les jugadores 
franquesines van aconseguir dues 
victòries, davant l’Elx, 20-22, i contra el 
BM Cartagena, 16-33. El partit que 
decidia, doncs, el campió de la Fase 
Sector, va ser el que enfrontava les 

franquesines contra el BM Roquetas. El 
rival es va mostrar molt superior i es va 
endur la victòria per 29-16, aconseguint 

així la classificació per al Campionat 
d’Espanya. L’experiència va ser molt 
positiva per a les jugadores, segur que 
no l’oblidaran. Cal felicitar-les i seguir 
endavant, ja que encara tenen molt 
camí per recórrer.

Quim Magán guanya la cursa El 
Trencacoll

La 1a Cursa de Muntanya El Trencacoll 
es va disputar el diumenge 19 de maig 
de 2013 amb 400 corredors, el nombre 
màxim de participants que s’havia fixat 
el Club Ciclista Corró d’Amunt. 

Per primera vegada, el Club Ciclista va 
deixar la bicicleta per un dia i es va 
calçar les vambes per córrer. Per a la 
prova va recuperar el Trencacoll, un 
antic camí que havia quedat en desús i 
inutilitzable. La cursa oferia dos 
recorreguts: un de llarg de 21 km i un 
altre de curt de 10 km. Tant un 
recorregut com l’altre presentaven uns 

terrenys variats, ràpids i tècnics, i de 
diversos nivells que divertien i feien 
suar de valent els participants. 

El campió absolut de la cursa va ser 
Quim Magán (El Món) amb un temps 
d’1 h 28 min 44 s. 

La satisfacció dels corredors va animar 
els organitzadors a muntar una segona 
cursa l’any vinent. Els participants, a 

més de l’excel·lent organització, van 
destacar els paratges naturals del poble 
de Corró d’Amunt que afegien un plus 
d’atracció a la cursa. 

JUNY 2013

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras 
practiquen vela

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras van 
gaudir d'una jornada de vela el 
dimecres 5 de juny de 2013. Dins del 
Programa Escolar de Promoció 
Esportiva (PEPE), entre el Patronat 
Municipal d'Esports i les escoles es va 
organitzar la sortida de bateig de vela 
al Port Olímpic juntament amb el 
Centre Municipal de Vela de Barcelona.
 
El bon temps i vent de la jornada van 
afavorir la pràctica esportiva. Els nens i 
nenes van participar-hi amb molta 
il·lusió i van poder gaudir d’un esport 
diferent. 

600 esportistes a la XXIX Diada 
de l’Esport

La XXIX Diada de l’Esport, organitzada 
pel Patronat Municipal d’Esports, va 
tenir lloc el dissabte 8 de juny de 2013. 
La jornada va aplegar més de 600 
esportistes amb els seus acompan-
yants animant des de les grades.

A partir de les 9 h es van jugar al 
pavelló i a la pista poliesportiva els 
partits de la secció de bàsquet i 
handbol del Patronat Municipal 
d’Esports. També va haver-hi la 
trobada del grup de bàdminton, 
patinatge, aeròbic, gent gran, psicomo-
tricitat i prebenjamí.  

Tots els participants de la XXIX Diada 
de l’Esport van tenir un petit obsequi: 
un pilota de platja. A més de rebre un 
esmorzar o berenar segons la franja 
horària en què juguessin o competissin. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
donar les gràcies a tots els jugadors, 
esportistes, entrenadors, col·labora-
dors, delegats, amics i familiars per 
acompanyar dia a dia tots els petits 

esportistes del Patronat i fer que 
l’esport a les Franqueses no pari de 
créixer.

D’altra banda, el diumenge 9 de juny 
va haver-hi jornada de portes obertes a 

la zona d’aigües del Complex Esportiu 
Municipal. Una cinquantena de 
participants van poder gaudir d’una 
estona a la piscina de les Franqueses, 
ja que hi havia lliure accés.

Més de 400 competidors prenen 
part al IV Trofeu d’equips Karate 
Nokachi de les Franqueses

El 8 de juny de 2013 es va celebrar el 
IV trofeu equips Karate Nokachi on es 
van inscriure 12 clubs d’arreu de 
Catalunya. El trofeu va comptar amb la 
participació de més de 400 competi-
dors. 

Les categories van ser des dels més 
petits de 5 anys fins als sèniors, tots 
ells en modalitat de kumite (combat) i 
per equips. Agustín Núñez i Montse 
Marín, responsables d’aquest esdeve-

niment, es van mostrar molt orgullosos 
i agraïts per la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports, Sidorme, 
Sports Granollers, Esclat i Fck, així com 
amb pares i amics que van fer possible 
la IV festa del karate Nokachi.

Alfonso Guillen i Ana Belén 
García, primers classificats de la 
27a Cursa de Bellavista

Alfonso Guillen i Ana Belén García van 
ser el guanyadors de la 27a edició de la 

Cursa de Bellavista celebrada el 9 de 
juny de 2013. La prova, organitzada pel 
Grup Fondistes de Bellavista, amb el 
suport del Patronat Municipal 
d’Esports, va reunir enguany més de 
700 corredors. La forta pluja del 
dissabte, que va obligar a tornar a 
marcar el circuit, i el fet que la Cursa de 
Pineda, que tradicionalment es feia el 
primer diumenge de mes i enguany ha 
estat el segon, va minvar la presència 
de participants a Bellavista en relació a 
l’any passat.

Es dóna la circumstància que en la 
present edició de la prova el guanyador 
masculí, Alfonso Guillen, i el tercer 
classificat Jordi Martos, són de 
Bellavista. El segon lloc va ser per a 
Gerard Molist. La guanyadora en 
categoria femenina, Ana Belén García, 
resideix a Granollers, però també havia 
estat veïna de Bellavista. El segon lloc 
en categoria femenina va ser per a la 
franquesina de Bellavista i component 
del club A 4 El km, Camen Martín, i el 
tercer per a Mari Martínez.

A banda de la bona organització i un 
traçat exigent i atractiu, cal destacar 
una vegada més la gran quantitat 
d’obsequis que l’organització va lliurar 
als participants. Hi havia una samarreta 
tècnica i pantaló, una bossa de 
productes d’alimentació, així com 
esmorzar i fins i tot aperitiu per a qui li 
venia de gust. També es van sortejar 
120 lots de diversos productes entre els 
participants. 

El lliurament de premis de la 27a Cursa 
de Bellavista va anar a càrrec de 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esport, José 
Ramírez, i el president del Club 
Fondistes de Bellavista, Ramón 
Berruezo.

Maverick i Isaac Viñales visiten el 
Centre Tècnic del Vallès

El pilot de Moto3, Maverick Viñales, i el 
seu cosí i també pilot de la mateixa 
categoria, Isaac Viñales, van visitar el 
Centre Tècnic del Vallès el 12 de juny 
de 2013.

 L’alcalde Francesc Colomé i el director 
del Centre, Joan Montcanut, van rebre 
els pilots, que van visitar les instal·la-

cions i, a continuació, van oferir una 
xerrada als alumnes, que els van poder 

fer preguntes i demanar autògrafs. 

115 alumnes gaudeixen de la 
Jornada de Primària 
organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports

El divendres 14 de juny de 2013 a partir 
de les 9 del matí es va realitzar a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall la Jornada de Primària, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports, que va reunir 115 alumnes. 

Tots els participants eren nens i nenes 
de sisè de les escoles de les Franque-
ses del Vallès, concretament del 
Guerau de Liost, Bellavista Joan Camps 
i Joan Sanpera i Torras. Les escoles 
Colors i Camins no hi van assistir 
perquè encara no tenen alumnes de 
sisè.

Un total de 115 escolars van participar 
en la jornada, que estava dividida en 

diferents esports, futbol, handbol, 
bàsquet i bàdminton, que es realitzaven 
entre el camp de futbol, el pavelló i la 
pista poliesportiva.

Els alumnes estaven dividits en 
diferents equips que portaven una 
samarreta (obsequi del Patronat 
Municipal d’Esports) especial per a 
l’ocasió i d’un color diferent per 
diferenciar-se entre equips.

A mig matí el Patronat Municipal 
d’Esports va obsequiar tots els 

participants amb un bon esmorzar per 
agafar forces de cara a la segona part 
de la jornada.

Abans de finalitzar l’activitat i com a 
cloenda es va fer la tradicional foto de 
grup amb la presència de l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramirez, que 
van tenir l’ocasió de saludar i conversar 
amb els nens i nenes de com havia 
anat la jornada.

Gran acollida de la I Edició del 
Torneig de Futbol Base del CF 
Bellavista Milán

El cap de setmana del 15 i 16 de juny 
de 2013 es va celebrar a la zona 
esportiva municipal de Bellavista la I 
edició del Torneig de Futbol Base del 
CF Bellavista Milán amb una molt bona 
climatologia i molta afluència de públic 
als dos camps. 

El torneig va complir els objectius 
marcats, que eren principalment que 

els participants s'ho passessin bé i 
donar una bona imatge del CF 
Bellavista Milán a nivell organitzatiu, 
esportiu i social.

Resultats de les finals: 
-Categoria escola: 
EF Vallès 4 - CF Parets 2
-Categoria prebenjamí: 
CF Parets 6 - UE Sant Fost 2
-Categoria benjamí: 
FC Argentona 3 - UEC Mataró 6
-Categoria aleví: CF Bellavista Milán  - 
CE Lliçà d'Amunt 2

Exitosa cloenda de temporada del 
Club de Bàsquet Les Franqueses

El diumenge 16 de juny de 2013 el Club 
de Bàsquet Les Franqueses va reunir 
uns cent vuitanta participants en el 
tradicional dinar-cloenda de final de 
temporada. En una jornada d'allò més 

divertida, els petits i els pares van 
realitzar partits i competicions al 
pavelló i un cop acabades les diferents 
activitats els assistents van poder 
gaudir del primer bany de l'any a la 
piscina municipal. Aquest any, com a 
l'anterior edició, una botifarrada amb 
mongetes van servir per acomiadar 

una temporada llarga que ha tingut 
com a premi més especial l'ascens del 
primer equip femení a la Segona 
Divisió Catalana.

Després de la botifarrada la junta 
directiva del club va aprofitar per fer un 
sorteig d'articles de l’entitat. A l'acte hi 
van ser presents el regidor d'Esports, 
José Ramírez, i la regidora de Cultura, 
Rosa M. Isidro.

Sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran a Perata- 
llada, l’Estartit i les Illes Medes

El dijous 20 de juny de 2013 va tenir 
lloc la sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran que organitza 
el Patronat Municipal d’Esports. En 
aquesta ocasió van visitar Peratallada, 
l’Estartit i les Illes Medes.

La jornada va iniciar-se ben d’hora, poc 
abans de les 8 del matí, amb el grup de 
56 persones convocades a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Cal destacar la presència de la regidora 
de Cultura, Rosa Maria Isidro, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

Al voltant de les 10.30 h es va arribar a 
Peratallada, un petit poble que pertany 
al municipi de Forallac, al Baix 
Empordà, i que ha estat declarat 
conjunt històric en formar part d’un 
dels nuclis històrics de l’arquitectura 
medieval més importants de Catalunya. 
Es va fer una visita guiada durant la 
qual es va ensenyar als assistents els 
edificis més representatius: l’església, 

l’antiga casa consistorial i les antigues 
muralles de la ciutat.

Finalitzada la visita a les 13.30 h, el 
grup es va desplaçar a l’Estartit, i més 
concretament al Restaurant la Sal, on 
es va poder degustar un menú molt 
complet amb un arròs de la zona.

Per finalitzar la sortida es va realitzar 
un creuer amb un sorprenent trimarà, 
amb visió submarina -únic a Catalun-
ya-, que es distingeix pel confort del 
seu equipament i l’estabilitat en la 
navegació, sent un exemple de 
seguretat gràcies a tres quilles 
compartimentades, així com per la 
seva cabina submergida, dotada de 
grans finestrals per oferir una visió 
excepcional de la riquesa del fons marí 
de les Illes Medes.

L’AE Pompeu Fabra clou la 
temporada

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d'Amunt la tradicional cloenda de 
l’AE Pompeu Fabra. Com cada any es 
va realitzar el torneig de Mixball, que 
consisteix en una lligueta a punts 
combinant partits de bàsquet i de futbol 
7. Cada partit guanyat sumava 3 punts.

S’hi van inscriure 6 equips, encara que 
finalment només van prendre-hi part 5. 
L' equip guanyador va ser l’AE 
Pompeu Fabra, empatat amb Cullell's 
Team. 

El dia del torneig hi van assistir entre 
participants i acompanyants unes 70 
persones. L’entitat espera tornar a 
repetir aquesta activitat l´any vinent.

Molt seguiment de la 1a edició del 
Memorial Juan Blázquez organit-
zat pel CF Bellavista Milán

El cap de setmana del 22 i 23 de juny 
de 2013 es va celebrar la primera 
edició del Memorial Juan Blázquez, 
organitzada pel Club Futbol Bellavista 
Milán. Aquest torneig va retre home-
natge a la trajectòria de Juan Blázquez, 
reconegut entrenador i home de futbol 
que va morir el passat mes de març a 
l’edat de 64 anys. Entre altres equips 
havia dirigit tres dels participants al 
torneig, la UE Canovelles, l’EC 

Granollers i el CF Bellavista Milán. 
L’altra conjunt participant va ser el CF 
Les Franqueses.

El desenvolupament del torneig va tenir 
molt de seguiment, sobretot el 
dissabte, amb gran afluència de públic i 
mitjans de comunicació. Va ser un 
emotiu reconeixement a una persona 
molt coneguda a nivell futbolístic 
comarcal i també en altres àmbits 
socials i empresarials.

Els resultats dels partits van ser els 
següents:
-Semifinals: CF Les Franqueses 3 - EC 
Granollers 6; CF Bellavista Milán 3 - UE 
Canovelles 1
-Final: CF Bellavista Milán 2 - EC 
Granollers 2 (l’EC Granollers va ser el 
guanyador en vèncer a la tanda de 
penals per 2 gols a 3).

Alta participació d’esportistes i 
familiars a la cloenda de la 
temporada de tennis i pàdel

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la zona esportiva municipal de 
Corró d’Avall la cloenda de la tempora-
da de tennis i pàdel. L’activitat va 
reunir molts participants, que van 
poder gaudir d’una gran matinal 
practicant el seu esport.

En tennis, de les 8.30 a les 10 h van 
prendre-hi part 20 adults. De les 10 a 
les 11 h van fer-ho 22 nens i nenes 
nascuts els anys 2004, 2005 o 2006. De 
les 11 a les 12 h hi van prendre part 20 
nens i nenes dels anys 2001, 2002 o 
2003, i de les 12 a les 13 h, 10 nens i 
nenes del 1996 fins al 2000.

En total, doncs, per la cloenda del 
tennis van passar 72 alumnes i els seus 

corresponents pares i mares o 
familiars, més de 150 persones en 
total, que van poder gaudir de campio-

nats per parelles de pares/mares i fills. 
La matinal també va comptar amb la 
presència del regidor d'Esports, José 
Ramírez.

Pel que fa al pàdel hi van participar uns 
70 alumnes, els quals es van dividir en 
dos quadres per fer un minitorneig 
entre ells (campionat masculí i femení).

A partir de les 13 h tothom que va 
assistir a la jornada va poder gaudir 
d’un refrigeri a la pista poliesportiva 
coberta, on posteriorment va haver-hi 
una entrega d’obsequis i un sorteig de 
diferent material.

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses guanya la Granollers 
Cup de la seva categoria

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses es va classificar com a 
primer de grup a la fase regular de la 
Granollers Cup, després de guanyar 
tots els seus partits. El diumenge 30 de 
juny de 2013, però, era el torn de la 
veritat ja que es jugaven les fases finals 
de la competició.

Així doncs, a vuitens de final van 
guanyar amb comoditat el Helset if, per 
21 gols a 10. A quarts de final van 
guanyar el Charlottelund-1 per 17 a 14, 
en un partit que ja havien sentenciat a 
la mitja part. A semifinals es van 

enfrontar a l’equip Vestby Hk, format 
per unes jugadores noruegues molt 
fortes fisicament, però a qui van poder 
guanyar per 14 a 9. Aquest resultat els 
va donar el pas a la final del torneig, 
que van haver de jugar contra el 
conegut equip de l’Handbol Puig d'en 
Valls d'Eivissa al Palau d'Esports de 
Granollers. Les noies franquesines van 
jugar una molt bona final, que van 
guanyar per 16 gols a 9. 

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, va poder celebrar amb les 

jugadores aquesta victòria tan impor-
tant.

El Pavelló Poliesportiu Municipal i la 
pista coberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall van acollir, 
entre dijous i diumenge, 128 partits de 
la Granollers Cup 2013. Organitzada pel 
BM Granollers amb la col·laboració de 
l’AEH Les Franqueses, aquesta 
competició té com a objectiu promocio-
nar l'handbol i valors com l'esportivitat, 
el respecte i el joc net entre els més 
joves.
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Recepció de l’Ajuntament als tres 
equips d’handbol més destacats 
de les Franqueses

Els equips d’handbol del municipi 
continuen sumant èxits esportius. És 
per això que l’Ajuntament els va 
organitzar, com va sent habitual els 
darrers anys, una recepció per 
reconèixer públicament el seu esforç. 

A l’acte, que es va fer el 2 de juliol de 
2013 a la tarda a la sala de plens de 
l’Ajuntament, es va homenatjar els 
integrants del sènior masculí de l’AEH 
Les Franqueses i les integrants dels 
equips cadet i infantil femenins del 
Patronat Municipal d’Esports.
 
L’acte, al qual van assistir l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, i el 
president de l’AEH Les Franqueses, 
Rafael Rosario, a més dels integrants 
dels equips i pares i mares dels 

jugadors, va consistir en el lliurament 
de plaques commemoratives per part 
de l’alcalde als capitans i entrenadors 
de cada equip, el lliurament d’un 
obsequi per part del Patronat a cada 
membre dels equips, la seva signatura 

en el llibre d’honor, i la foto de grup. 
Enguany, a banda de la típica foto dels 
homenatjats a les escales de l’edifici de 
l’ajuntament també se’n van fer una a 
la plaça mirant cap amunt, ja que el 
fotògraf estava situat al balcó. Acte 
seguit es va fer un piscolabis per a tots 
els assistents.

Pel que fa a les gestes esportives 
d’aquests equips, cal recordar que el 
sènior masculí de l’AEH Les Franque-
ses va aconseguir l’ascens a la Segona 
Divisió Catalana en quedar 2n de la 
primera fase del grup B de la 3a Divisió 
Catalana Preferent. Per la seva banda, 
l’equip cadet femení del PME va 
quedar 4t al Campionat de Catalunya, 
3r al sector del Campionat d’Espanya 
que es va fer a Castro Urdiales i 
campió de la Granollers Cup de la seva 
categoria. L’infantil femení del PME va 
quedar 1r de la fase regular de la Lliga 
Catalana, subcampió de Catalunya i 2n 
al sector del Campionat d’Espanya 
celebrat a Elx.

Recepció de l’Ajuntament als 
equips sèniors femenins del CE 
Llerona i del CB Les 
Franqueses

El 3 de juliol de 2013 a la tarda, 
l’Ajuntament va fer una recepció als 
equips sèniors femenins del Club 
Esportiu Llerona i del Club Bàsquet Les 
Franqueses per reconèixer públicament 

la bona temporada que van fer i que va 
acabar amb l’ascens de categoria de 
tots dos equips. L’amateur femení del 
CE Llerona va pujar a la lliga Preferent i 
el sènior femení del CB Les Franqueses 
ho va fer a la 2a Divisió Catalana.
 
L’homenatge va tenir lloc a la sala de 
plens de l’Ajuntament i com el dia 
anterior, dia en què es va fer la 
recepció a tres equips d’handbol del 
municipi, el procediment va ser el 
mateix: atorgament de plaques als 

representants de cada equip, entrega 
d’un petit obsequi i signatura en el 
Llibre d’Honor d’Esports per part de 
cada integrant dels equips, foto de grup 
i piscolabis final al darrere de l’edifici 
consistorial.
 
A banda de jugadores i entrenadors 
dels clubs, a l’acte també hi van assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el president del CE Llerona, 
Jaume Viñas, i el del CB Les Franque-
ses, Esteve Moliner.

La Societat de Caçadors participa 
a la Festa Major de Bellavista

La Societat de Caçadors de Bellavista 
va participar enguany a la Festa Major 
de Bellavista. En concret, va organitzar 
un campionat de tir el dia 6 de juliol de 
2013. L’entitat franquesina va muntar 
un recorregut de caça al Camp de Tir 
de les Franqueses, situat al camp de Ca 
l’Aymerich de Corró d’Amunt. L’activi-
tat va començar a les 9 del matí i va 
comptar amb una bona participació.

Destacada participació del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses al 
LXIV Campionat de 
Catalunya Absolut i XVI Para-Ar-
chery

El LXIV Campionat de Catalunya 
Absolut i XVI Para-Archery es a 
celebrar el 7 de juliol de 2013 a l'estadi 
de Can Jofresa de Terrassa. Hi van 
participar 115 esportistes representants 
de diferents clubs de Catalunya i va 
destacar la presència del president de 
la Federació Catalana de Tir amb Arc, 
Francesc Altarriba, i el subdirector 
general d'Activitats Esportives i 
Infraestructures del Consell Català de 
l'Esport, Oriol Marcé.

Tots els participants van enfrontar-se a 
un doble repte: mesurar-se amb altres 
arquers i aguantar una forta calor. El 
Club de Tir amb Arc Les Franqueses va 
participar en el Campionat amb 12 
arquers i va obtenir resultats notables 
en les diferents categories i modalitats 
en què van participar.
 
En la modalitat d'arc recorbat categoria 
esquirol va destacar el primer lloc 
d'Izan Garcia amb 301 punts i el tercer 

lloc de Guerau Camí amb 183 punts en 
la distància de 12 metres.
 
En la modalitat d’arc recorbat categoria 
benjamí Ruben Ruiz va obtenir una 
meritòria tercera plaça amb 315 punts 
en una atapeïda competició on entre el 
segon i quart classificat només hi va 
haver 2 punts de diferència, i a més, el 
guanyador va batre rècord del 
campionat. Joan Arnal va obtenir la 
quarta plaça amb 314 punts.

Claudia Gómez va obtenir el primer lloc 
en la modalitat d'arc recorbat categoria 
aleví femení amb 554 punts tirant a 
dues distàncies, una primera tanda a 

30 metres i una segona a 18 metres. 
En aquesta mateixa modalitat en 
masculí Alfred Rodriguez va aconseguir 
la quarta plaça amb 492 punts i també 
va destacar la bona classificació 
d'Arnau Altarriba incorporat recent-
ment al Club.

Una altra nova incorporació al Club, 
Sonia Arredondo, va obtenir una 
meritòria cinquena plaça en arc 
recorbat novell tirant a 50 i a 30 
metres.
 
Alicia Viladomiu va ser primera en la 
seva categoria, arc nu sènior femení, 
amb 256 punts a gran distància de la 
segona classificada, tirant a 30 i 18 
metres. En aquesta mateixa modalitat 
en masculí, els arquers Ramon, Àngel i 
Jordi van enfontrar-se als millors de 
Catalunya obtenint uns resultats que 
amb seguretat milloraran en futurs 
esdeveniments.

S’inaugura el primer parc indoor 
d’Europa dedicat als esports 
extrems

El 4 de juliol 2013 es va obrir al públic el 
Green Indoor Park, el primer parc d’oci 
d’Europa que combina esports extrems 
amb activitats recreatives. Aquest 

equipament pioner ocupa 25.000 m2 
de superficie en unes antigues naus 
situades al camí de Can Carreró de les 
Franqueses. L’espai el van inaugurar 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el secretari general de 
l’Esport, Ivan Tibau, i el director general 
del Green Indoor Park, Hugo Arnaiz.
Al parc s’hi poden trobar des 
d’instal·lacions amb rampes per 

practicar esports extrems com l’skate, 
els patins o les bicicletes BMX, un 
circuit de karts elèctrics, màquines de 
jocs que simulen les curses de Fórmula 
1, escalèxtric, jocs infantils amb 
inflables, un rocòdrom, circuit de trial, 
etc. La inversió que s’ha fet per 
condicionar les naus és d’1,5 milions 
d’euros i ha permès crear una vintena 
de llocs de treball fixos. L’horari 
d’obertura és de dimecres a divendres 
de 16 a 22 h i els dissabtes i els 
diumenges de 10 a 20 h, i les tarifes 
van des dels 2 euros de l’entrada de 
visitant fins al 16 euros per a un dia 
complet.

A banda de la passejada per totes les 
instal·lacions, els representants polítics 
van voler provar els karts elèctrics i van 
fer unes quantes voltes al circuit. Al 
final de l’acte inaugural, tant l’alcalde 
de les Franqueses com el secretari 
general de l’Esport van firmar a sobre 
d’un dels grans grafits que hi ha per 
totes les parets de l’espai, la majoria 
dels quals són obra del conegut grafiter 
barceloní Berok.

A banda de l’alcalde, també van ser 
presents a la inauguració per part de 
l’equip de govern de l’Ajuntament de 
les Franqueses el regidor d’Esports, 
José Ramírez, la regidora de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut, Rosa M. 
Isidro, el regidor d’Urbanisme, Esteve 
Ribalta, la regidora de Polítiques 
Socials, Gisela Santos, i la d’Obres i 
Serveis, Vanessa García.

Finalitzen amb èxit les 
activitats d'estiu del Patronat 
Municipal d'Esports

El 26 de juliol de 2013 van finalitzar les 
activitats esportives d'estiu que 
organitza el Patronat Municipal 
d'Esports. En aquesta edició, el Juliol 
Esportiu va comptar amb un total de 
357 participants d’edats compreses 
entre els 5 i els 16 anys. Com cada any 
els nens i les nenes van poder utilitzar 
pràcticament tots els espais esportius 
de què disposa la zona esportiva de 
Corró d'Avall: el camp de futbol, el 
camp de futbol 7, pistes de tennis, el 
pavelló, la pista poliesportiva i les 
piscines cobertes i descobertes del 
Complex Esportiu Municipal de les 
Franqueses. En tots aquests espais es 
van poder realitzar activitats esportives 
com ara futbol, bàsquet, handbol, 
tennis, voleibol, bàdminton, etc.

També es van portar a terme altres 
activitats fora de la zona esportiva com 
ara la cursa d'orientació al parc de 
Milpins i la bicicletada que es va 
realitzar en un circuit pel poble amb 
sortida i arribada a la zona esportiva 
municipal. Aquestes activitats es van 
realitzar dins de l'horari del Juliol 
Esportiu, de 9 a 13 h. 

A part de les activitats diàries, cada 
grup va poder realitzar també activitats 
puntuals que duraven matí i tarda fora 
de les Franqueses:
-Sant Quintí de Mediona: circuit de 
tirolines
-Navarcles: caiac, escalada, canoa
-Collbató: “trekking” per la muntanya i 
escalada
-Parc Vallparadís: cursa d'orientació i 
escalada al rocòdrom
-Saldes: taller d'orientació i circuit de 
tirolines i ponts de mico

També s'ha de destacar la sortida que 
es va fer als Campionats del Món de 
Natació que es van portar a terme a la 
ciutat de Barcelona.

Per altra banda, el 26 de juliol també va 
acabar l'Escola de tennis i pàdel d'estiu. 
Aproximadament un centenar de 
participants van gaudir d'aquests 
esports durant el mes de juliol. Pel que 
fa al tennis hi havia grups segons edats 
on els participants van poder fer un 

intensiu cada dia de dilluns a divendres 
en la seva hora programada. En el cas 
del pàdel es van fer grups on cadascun 
d'ells va fer un petit intensiu d’1, 2 o 3 
dies a la setmana.

Per últim, dir que el 26 de juliol també 
van finalitzar els campus de futbol 
organtizats pel CE Llerona i el CF Les 
Franqueses, que es van portar a terme 
a la zona esportiva de Llerona i de 
Corró d'Amunt. Els clubs van acabar 
molt satifets de la participació obtingu-
da.
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L’equip Missirah de Parets 
guanya el III Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

La final de la tercera edició del Torneig 
Solidari de Futbol de les Franqueses, 
que es va jugar el 17 d’agost de 2013 a 
la tarda al Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Avall, va ser molt disputada. El 
partit, que enfrontava l’equip Missirah 

de Parets del Vallès amb el Banjae de 
Canovelles, va decantar-se a favor dels 
primers, que van acabar guanyant, 
després d’una pròrroga, pel resultat de 
3 gols a 2.

El matx, que va aixecar molta expecta-
ció i va omplir les grades de gom a 
gom, va ser molt emocionant, a causa 
de la igualtat i el bon joc dels dos 
equips. Si bé es van avançar els 
canovellins, els paretans van poder 
empatar el partit, i fins i tot posar-se 
per davant amb un 2 a 1. El Banjae, 
però, no va deixar d’atacar la porteria 
contrària fins que va aconseguir 
l’empat a 2 gols a pocs minuts del final 
del temps reglamentari. Tot apuntava 
que s’hauria de jugar mitja hora més de 
temps extra. I així va ser. A la pròrroga, 

però, només va poder marcar un dels 
dos equips, el Missirah, que va acabar 
enduent-se el torneig.

A l’acte d’entrega de premis van ser-hi 
presents l’alcaldessa accidental de les 
Franqueses, Rosa Maria Pruna, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. A la 
cerimònia es van donar trofeus al millor 
porter i al millor golejador del torneig, 
que van guanyar dos integrants de 
l’equip de Mataró, i als dos equips que 
van disputar la final.

Aquest és el tercer any que se celebra 
aquest torneig que organitza l’Associa-
ció Esportiva d’Immigrants del Vallès 
Oriental, amb seu a Bellavista, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Enguany 
hi han participat deu equips provinents 
de Vic, Mataró, Sabadell, Montornès, 
Parets, Granollers i Canovelles. La 
competició va començar el 22 de juny, 
cosa que va permetre poder disputar 
més partits que l’any passat, tots al 
Camp de Futbol Municipal de Corró 
d’Avall.

El CF Olímpic La Garriga guanya 
el 33è Trofeu Electrocamps de 
futbol

El 31 d’agost de 2013 a la tarda es va 
disputar la 33a edició del Trofeu 
Electrocamps de futbol a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. El 

guanyador del torneig va ser el CF 
Olímpic La Garriga. En segon lloc va 
quedar el CF Les Franqueses i en 
tercer el CF Vilanova del Vallès.

El torneig triangular, que constava de 
tres partits de 45 minuts de durada 
cadascun, va començar a les sis de la 
tarda, amb el partit entre els 
garriguencs i els vilanovins. Aquest 
matx va acabar amb empat a 0 gols i 
es va haver de resoldre a la tanda de 

penals, en què els garriguencs van 
acabar marcant quatre penes 
màximes, mentre que els vilanovins 
només en van transformar tres.

En el següent partit es van enfrontar 
l’equip local i organitzador del torneig, 
el CF Les Franqueses, i el perdedor del 
primer partit, el CF Vilanova del Vallès. 
Els franquesins es van mostrar 
superiors i van acabar guanyant per 1 
gol a 0. El darrer matx va enfrontar el 
conjunt local i l’equip garriguenc. 
Després d’una gran igualtat en el joc 
desenvolupat per ambdós conjunts, 
una rematada dins de l’àrea a les 
acaballes del partit va donar la victòria 
a l’Olímpic La Garriga, que es va 
acabar enduent el torneig. 
A l’entrega de les copes hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, i Marcel Camps i David 
Camps, en representació de l’empresa 
franquesina patrocinadora del torneig, 
Electrocamps.

SETEMBRE 2013

El CE Llerona guanya el III Torneig 
de Futbol Trofeu Ajuntament de 
les Franqueses

El Club Esportiu Llerona es va adjudicar 
el 4 de setembre de 2013 la tercera 
edició del Torneig de Futbol Trofeu 
Ajuntament de les Franqueses en 
derrotar el Club Futbol Les Franqueses 
pel resultat de 2 gols a 0. Al partit pel 
tercer i quart lloc, el CF Bellavista Milan 
va vèncer la US Corró d’Amunt per 3 
gols 1.

El III Torneig de Futbol Trofeu Ajunta-
ment de les Franqueses, organitzat pel 
Patronat Municipal d’Esports amb la 
col·laboració dels clubs participants, els 
més representatius del municipi, es va 
disputar els dies 3 i 4 de setembre.

A les 10 de la nit va començar, al Camp 
de Futbol Municipal de Corró d’Avall, la 
gran final del torneig entre el CE 
Llerona i el CF Les Franqueses, una 
reedició de la final de l’any passat, en 
què va guanyar el CF Les Franqueses 
per 3 gols a 2. El CE Llerona, doncs, 
tenia ganes de revenja i de seguida va 

fer notar que volia endur-se la copa. Al 
minut 9, després d’una jugada indivi-
dual per la banda dreta, Adrià Bona-
chela va driblar el seu defensor al límit 
de l’àrea i va engaltar un potent xut a 
l’escaire que va acabar al fons de la 
xarxa. El CE Llerona va continuar 
dominant la primera part.

A la represa, però, el CF Les Franque-
ses va sortir amb moltes ganes. Amb 

tot, va ser el jugador lleroní Àlex 
Español qui va estar a punt de marcar 
el segon gol per al seu equip enviant la 
pilota al pal al minut 11 de la segona 
part. Vuit minuts després, va ser el CF 
Les Franqueses el que va enviar una 
pilota al pal de la porteria defensada 
pel Llerona, en una jugada en què es 
va reclamar falta al porter. Quan 
semblava que el marcador ja no es 
mouria, Àlex Español va sentenciar la 
final amb el segon gol per al seu equip 
a tres minuts de l’acabament del matx.

A l’entrega dels premis per a tots els 
equips (vals en material esportiu per 
valor de 800 euros per al primer 
classificat, 600 per al segon, 400 per al 
tercer i 200 per al quart), hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, els presidents dels clubs 
i els capitans dels quatre conjunts. Acte 
seguit es va fer la foto de l’equip 
guanyador, que en les tres edicions del 
torneig sempre ha estat un equip 
diferent. En la primera va ser el CF 
Bellavista Milan i en la segona el CF 
Les Franqueses.

Quatre joves arquers del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses 
participen a la 10a edició del 
Trofeu Futurs Campions

El 8 de setembre de 2013 es va 
celebrar la 10a edició del Trofeu de 
Futurs Campions, amb la participació 
de quatre joves arquers del Club de Tir 

jugat, en camp de futbol 7, uns 120 
partits en total. Els resultats de les 
finals, la totalitat de les quals es van 
disputar diumenge a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, van ser els 
següents:
-Prebenjamí: Fundació Marcet, 4 – EC 
Granollers, 0
-Benjamí: Vila-real CF, 1 – Damm, 0
-Aleví: FC Barcelona, 1 – UD Cornellà, 0

En l’edició d’enguany de la competició, 
que ha tornat a organitzar amb èxit 
l’empresa Eventually Sport&Events 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d'Esports de les Franqueses, 

aquest municipi ha estat protagonista 
destacat, ja que ha estat seu de dues 
de les tres categories en la fase prèvia 
del torneig: l’aleví s’ha disputat a les 
instal·lacions municipals de Corró 
d’Avall i la prebenjamí a les de Corró 
d’Amunt.

Primers partits amistosos de la 
temporada de l'Escola de Bàsquet 
del PME

El 13 de desembre de 2013 van tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses els primers partits 

amistosos d’aquesta temporada de 
l’Escola de Bàsquet del Patronat 
Municipal d’Esports. En una hora es 
van disputar molts minipartits que van 
fer gaudir els més menuts de la secció 
de bàsquet. Els equips entrenats per 
Javi Liria i Josep Lozano es van 
enfrontar als de l’Escola del CB 
L'Ametlla. De mica en mica, aquets 
petits van aprenent la normativa del 

bàsquet i el que és més important, 
aprenen tot divertint-se.

Exhibició dels grups d’aeròbic 
escolar del PME

El 14 i 15 de desembre de 2013, el 
Patronat Municipal d’Esports va 
organitzar una exhibició de ball al 
pavelló poliesportiu municipal de Corró 
d'Avall. 

Les 21 nenes dels grups d’aeròbic que 
organitza el PME a les escoles Guerau 
de Liost, Joan Sanpera i Camins van 
mostrar al públic assistent les coreo-
grafies treballades durant aquest 
primer trimestre. Els nervis previs no 
van impedir que les nenes s’ho 
passessin d’allò més bé.

L’aleví femení d’handbol de les 
Franqueses participa a l’Hamboli-
cat d’Igualada

El 15 de desembre de 2013 l’aleví 
femení d’handbol de les Franqueses va 
disputar el torneig Hambolicat amb 
motiu de la Marató de TV3 a Igualada. 

El torneig va durar tot el matí i les 
franquesines van disputar tres partits. 
Els dos primers partits els van jugar 
contra el Tarragona i el Tàrrega A, amb 
reglament aleví expert de la federació. 
Per als qui no coneguin aquesta 
modalitat, es juga a camp sencer i es 
saca de centre després dels gols (una 
introducció a la zona). El tercer partit el 
van jugar amb reglament de minihand-
bol i a camp petit contra el Tàrrega B. 
L’equip franquesí estava format per 
només 6 nenes. Tot i amb això es va 
competir i treballar molt, guanyant el 
primer i el tercer partit i perdent contra 
el Tàrrega A de 2 gols de diferència. 

A més a més dels partits, els partici-
pants del torneig també podien gaudir 
d’una zona lúdica amb inflables, pintura 
de cara i diverses activitats, d’una 
xocolatada gratuïta, i pagant un petit 
import, fins i tot podies fer un passeig 
en globus.

En definitiva, les nenes s’ho van passar 
molt bé i van competir amb moltes 
ganes, tot col·laborant amb la Marató 
de TV3, que aquest any lluitava contra 
les malalties neurodegeneratives.

Presentació dels equips del CF 
Bellavista Milan

El 15 de desembre de 2013 es va fer la 
presentació de tots els equips del Club 
Futbol Bellavista Milan a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
En total van desfilar per la gespa 130 
jugadors i jugadores, esportistes que 
formen part d’un dels dotze equips del 
club de Bellavista. A la presentació hi 
va assistir l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
membres de la renovada junta directiva 
de l’entitat que encapçala Paco Flores.

Consell General del Patronat 
Municipal d’Esports

El 17 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sessió del Consell General 
del Patronat Municipal d’Esports a la 
sala polivalent del Complex Esportiu 
Municipal, acte que va estar presidit pel 
regidor d’Esports, José Ramírez, i que 
va reunir el conjunt de les entitats 
esportives locals i altres entitats, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel Patronat Municipal 
d’Esports durant l’any 2013 i la previsió 
per al 2014.

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millora en les instal·la-
cions esportives, de l’escola esportiva 
municipal, del manteniment de les 
instal·lacions, de les dades de participa-
ció del Patronat i del Complex Esportiu 
Municipal i de la convocatòria de 
subvencions per a activitats esportives 
per a l’any 2014. 

Cal destacar també l’assistència de 
Josep Randos, Rosa M. Isidro i Àngel 
Profitós, regidors de l’Ajuntament i 
membres del Consell d’Administració 
del Patronat Municipal d’Esports. Al 
finalitzar la sessió, el Patronat Munici-
pal d’Esports va oferir un refrigeri a tots 
els assistents per tal d’acomiadar l’any 
esportiu 2013 i felicitar a tothom les 
festes de Nadal.

Esmorzar de Nadal del Grup 
d’Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME

El 19 de desembre de 2013 va tenir lloc 

amb Arc Les Franqueses. La competi-
ció es va fer al camp municipal de tir 
amb arc del Fossat del Castell de 
Montjuïc de Barcelona. 

És un trofeu amb el qual s’inicia la 
temporada i en el qual només partici-
pen les categories dels més joves, és a 
dir, esquirol, benjamí, aleví, infantil, 
cadet i júnior (femení i masculí). Hi va 
haver una assistència rècord de més 
de cinquanta inscrits quatre dels quals 
eren representants del club franquesí, 
que van obtenir bons resultats. Així, 
Izan i Joan van quedar tercers en les 
seves categories (esquirol i benjamí). 
Claudia va quedar primera en aleví 
femení, i Alfred, quart en aleví masculí.

La jornada va ser una festa de l’arc per 
als nens i els familiars. Hi va haver molt 
bon ambient entre tots els nens i 
nenes, reflectint que el tir amb arc és 
més que un esport.

VI Torneig d’handbol Joan 
Sanpera de Festa Major

El 14 de setembre de 2013 va tenir lloc 
el VI Torneig d’handbol Joan Sanpera al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, amb motiu de la Festa 

Major de Corró d’Avall. Des de la 
categoria prebenjamí fins a la infantil, 
els equips van jugar un partit davant el 
BM Granollers de la seva corresponent 
categoria.

Un total de 14 equips van prendre part 
en aquest torneig amb un total de 160 
participants. Els equips van ser 1 
prebenjamí masculí, 2 benjamins 
masculins, 1 aleví femení, 2 alevins 
masculins i 1 infantil masculí. 

Els premis van ser per al 1r i 2n 
classsificat, per al millor jugador del 
partit, el millor jugador local i el màxim 
golejador de l’enfrontament. El regidor 

d’Esports, José Ramírez, va estar 
present a l’entrega de premis.

El Patronat Municipal d’Esports, 
col·laborador d’aquesta activitat que va 
organitzar l’AEH Les Franqueses, va 
obsequiar tots els participants amb un 
esmorzar.

55 corredors participen a la II 
Clàssica Ciclista de les 
Franqueses

El 14 de setembre de 2013 a la tarda es 
va disputar la II Clàssica Ciclista de les 
Franqueses, una cursa organitzada per 
la Unió Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, dins del programa d’actes de 
la Festa Major de Corró d’Avall. La 
distància a recórrer van ser 100 km en 
un circuit de 10 km que discorria per 
carreteres i carrers de Corró d’Avall, 
Llerona i Marata. Un recorregut amb 
pujades curtes i fortes que va fer-se 
molt dur per als 55 ciclistes que van 
prendre la sortida. Els participants 
pertanyien a una d’aquestes tres 
categories: elit, sub23 i master 30.

Cal destacar la presència d’un equip 
francès, el Martigues, que tenia dins les 
seves files el darrer guanyador del tour 
de Bulgària. El guanyador absolut va 
ser el corredor francès Cedric Eusta-
che, amb un temps total de 2 hores i 41 
minuts. Eustache va anar a una 
velocitat mitjana de 42,480 km per 
hora. D’altra banda, el corredor local 
Santi Segú va ser el guanyador a la 
categoria Master 30.

80 jugadors al 3 x 3 de bàsquet de 
la Festa Major de Corró d’Avall

El 14 de setembre de 2013 al matí, 
amb motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall, es va celebrar a la pista 
poliesportiva coberta de la zona 
esportiva municipal un 3 x 3 de bàsquet 
amb els jugadors i jugadores dels 
diferents equips del Patronat Municipal 
d’Esports.

Més de 80 basquetbolistes, de 
categories compreses entre premini i 
cadet, van gaudir de l’esport de la 
cistella competint entre ells separats 
per categories, i en equips de 3 o 4 
jugadors. Després de quatre hores de 

bàsquet, els equips vencedors en les 
diferents categories van ser: en 

categoria premini, Lakers; en mini, 
Toros; en infantil, Guays; i en cadet 
Equip 2.

Tots els participants van rebre esmor-
zar i medalles commemoratives, així 
com obsequis per als equips guanya-
dors.

Trenta participants al 
III Campionat de tie-breaks amb 
motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall

El 14 de setembre de 2013, amb motiu 
de la Festa Major de Corró d'Avall, el 
Patronat Municipal d'Esports va 
organtizar el III Campionat de 
tie-breaks a les pistes de tennis 
municipals de Corró d'Avall. Hi van 
participar una trentena de tennistes, 
entre adults i infants.

Es van fer campionats de tie-breaks a 
15 punts (adults) i pel que fa als més 
joves alguns van fer també tie-breaks a 
15 punts i una lligueta de tots contra 
tots. Cada participant va disputar un 
mínim de 2 partits de tennis. 

El Patronat Municipal d'Esports va 
obsequiar tots els participants amb una 
medalla i esmorzar.

La Festa de la bicicleta urbana 
d’enguany compta amb 200 
participants

El 15 de setembre de 2013 al matí va 
tenir lloc la Festa de la bicicleta urbana 
que tradicionalment organtiza el 
Patronat Municipal d’Esports dins dels 
actes programats de la Festa Major de 
Corró d’Avall. Més de 200 participants 
van poder gaudir d’un circuit urbà 
d’uns 12 km de distància, que va 
passar per Corró d’Avall, Bellavista i 

en el Complex Esportiu Municipal el 
tradicional esmorzar de Nadal de la 
gent gran. Tots els participants (uns 60) 
del Grup d'Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME van poder gaudir de 
l'esmorzar amb la presència de 

l'alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Durant l'acte es va fer un brindis, on es 
va desitjar unes bones festes i un feliç 
2014. Abans d'acabar l'acte tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l'alcalde i del regidor que de 
ben segur serà de bon ús per fer 
activitat física.

Uns 60 alumnes van participar a 
la trobada de Nadal de l’Escola de 
Tennis del PME

El 21 de desembre de 2013 a la tarda, 
l'Escola Municipal de Tennis de les 
Franqueses va realitzar la seva 
tradicional Trobada de Nadal. Hi van 
participar uns 60 alumnes des dels 
nens més petits de l'escola de tennis 
(infants de 5 anys), fins als nois de 
15-16 anys.

La trobada de Nadal va consistir a 
jugar una sèrie de campionats tennís-
tics on els alumnes jugaven un mínim 
de 2 partits. L'objectiu de la Trobada és 
que tots els nens passessin una 
divertida tarda jugant a tennis.

Els resultats dels diferents campionats 
realitzats segons les edats van ser:

-Campionat d'alumnes (anys 
2007-2008): finalista de consolació, 
Miquel Ortega; guanyador de consola-
ció, Marc Argemí; finalista de la fase 
final, Gerard Guiu; guanyador de la fase 
final, Neus Cebrian.
-Campionat d'alumnes (anys 
2005-2006): finalista de consolació, 
Noa Pardillo; guanyador de consolació, 

Gerard Navarro; finalista de la fase 
final, Esteve Ortega; guanyador de la 
fase final, David Müller.
-Campionat d'alumnes (anys 
2002-2003-2004): finalista de consola-
ció, Marc Pérez; guanyador de 
consolació, Daniel Noé; finalista de la 
fase final, Nil Morales; guanyador de la 
fase final, Màxim Chornyy.
-Campionat d'alumnes (anys del 1996 
al 2001): finalista de consolació, Èric 
Cejudo; guanyador de consolació, 
Rafael Barrio; finalista de la fase final, 
David Barrio; guanyador de la fase 
final, Arnau Caralt.

Tots els finalistes i guanyadors van 
rebre com a premi una medalla i tots 
els participants a la trobada de Nadal 
van ser obsequiats amb un suc de 
fruites i una felicitació de Nadal de part 
de l'Escola de Tennis Jordi Plana i del 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès.

Santi Segú i Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista Les 
Franqueses, subcampions de 
Catalunya de Ciclocròs

El 22 de desembre de 2013 es va 
disputar a Manresa el Campionat de 
Catalunya de Ciclocròs, amb la 
participació de corredors de la Unió 
Ciclista Les Franqueses. 

Santi Segú va quedar subcampió de 
Catalunya en la categoria master 30, 
Antoni Serra també va ser subcampió 
de Catalunya en mastrer 60 i Marc 
Ortega va ser 4t en master 40. La 
prova es va disputar en un circuit molt 
tècnic, magnífic per a la pràctica del 
ciclocròs.

El VI Torneig d'Handbol Memorial 
Joan Bufí compta amb la partici-
pació de 26 equips

El 28 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sisena edició del Torneig 
d'Handbol Memorial Joan Bufí al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, organitzat pel club AEH 
Les Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports. 

El format del torneig consistia en què 
cada equip local de les Franqueses, des 
de la categoria escola fins al juvenil 

femení (13 en total), jugués un partit 
davant un equip rival. Els clubs 
convidats van ser la Llagosta, la 
Garriga, Polinyà, Sant Esteve de 
Palautordera, BM Granollers, Montme-
ló i Canovelles.

Un cop finalitzat el partit corresponent 
es van determinar els trofeus al primer 
classificat, segon classificat, millor 
jugador, màxim golejador, regularitat i 
millor jugador local de cada partit i 
categoria. Els més petits, d'infantil fins 
a l'escola, van tenir, a més, una copa 
individual per la seva participació al 
torneig. 

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

Tres corredors de la Unió Ciclista 
Les Franqueses- Bicicletes Segú 
fan podi a la classificació final de 
la Copa Catalana de Ciclocròs

Tres ciclistes franquesins van pujar el 
29 de desembre de 2013 al podi de la 
classificació final de la Copa Catalana 
de Ciclocròs, després dels bons 
resultats obtinguts a la darrera cursa de 
la temporada, que es va disputar a Vic. 
Així doncs, Toni Serra es va proclamar 
campió en la categoria Master 60, i 
Santi Segú i Marc Ortega van quedar 
subcampions a la categoria Master 30 i 
Master 40, respectivament. 

Tots tres són membres de la Unió 
Ciclista Les Franqueses-Bicicletes 
Segú. En la cursa disputada a Vic, els 

resultats d’aquests tres ciclistes 
franquesins van ser els següents: Toni 
Serra va quedar en 2n lloc, i Santi Segú 
i Marc Ortega van quedar en 4a 
posició. Per la seva banda, Pere 
Amadó també va fer una gran cursa i 
va acabar 3r en Master 30.

Llerona. La sortida i l’arribada va ser la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall i tots els participants van rebre 
a l’arribada un obsequi de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu de la Setmana 
de la mobilitat sostenible i segura (una 
matrícula per a la bicicleta i un clauer) i 
ampolles d’aigua que va oferir el PME 
a tots els ciclistes.

Un cententar de participants al III 
Campionat de pàdel de Festa 
Major

El 13, 14 i 15 de setembre de 2013 es 
va disputar el tradicional Campionat de 
pàdel de festa major. Aquest tercera 
edició va començar el divendres a la 
tarda i va durar fins al diumenge al 
migdia, que es van disputar les finals de 
cada categoria: masculina, femenina i 

mixta. Al torneig hi van participar un 
centenar de persones, les quals van 
gaudir del pàdel durant tot el cap de 
setmana. Els campions i subcampions 
de la fase final van rebre per part del 
regidor d’Esports, José Ramírez, una 
copa com a reconeixement de la fita 
aconseguida, i els campions i subcam-
pions de consolació una medalla.

Classificació del Torneig:
-Categoria masculina: fase final: 
guanyadors del torneig, Manel Parra i 
José Martínez; subcampions, Marc 
Navarro i Alfons Ferreira. Consolació: 
guanyadors, Manel Valero i Pedro 
González; subcampions, Francesc 
Guardiola i Joan Pol Minguet  
-Categoria femenina: fase final: 
guanyadores del torneig, Gina Jorba i 
Lídia Ganduxé; subcampiones, M. Pau 
Nualart i Marta Maraña. Consolació: 
guanyadores, Mònica Diez i Anna 
Caparrós; subcampiones, Pilar Torras i 
Judit Bartolí
-Categoria mixta: fase final: guanyadors 
del torneig, M. Pau Nualart i Guillem 
Pujol; subcampions: Gina Jorba i Joan 
Pol Minguet. Consolació: guanyadors, 

Irene Vila i Joan Barceló; subcampions, 
Mònica Fernández i Jordi Galan

Èxit de la Tirada de Festa Major

Com cada any, incorporada dins de la 
Festa Major de Corró d'Avall, el 15 de 
setembre de 2013 el Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses va celebrar una 

tirada social que va consistir, d'una 
banda, en una exhibició dels arquers 
del club i, de l’altra, en una jornada de 
portes obertes a les persones que van 
voler provar aquest esport. 

Hi va haver presència de veïns de les 
Franqueses durant tota la jornada, 
especialment d’infants, alguns dels 
quals van demostrar excel·lents 
condicions per a la pràctica del tir amb 
arc. L'acte va finalitzar amb un aperitiu 
per als arquers i assistents.

Santi Segú guanya el 
Campionat de Contrarellotge de la 
Unió Ciclista 
Les Franqueses

El 22 de setembre de 2013 la Unió 
Ciclista Les Franqueses va organitzar el 
seu Campionat de Contrarellotge, 
aquest any amb la novetat que es van 
fer les dues cronos en un mateix dia: la 
de Corró i la cronoescalada de 
Montmany. Un total de 36 corredors 
van participar-hi. 

El guanyador de la crono de Corró va 
ser Miquel Novellas, amb un temps de 
13 minuts i 14 segons, i el guanyador 
de la crono de Montmany va ser Santi 
Segú, amb un temps de 9 minuts i 34 
segons. La suma dels temps va fer que 
el guanyador final fos Santi Segú. En 
les diferents categories, els guanyadors 
van ser els següents: Femina, Laura 
Cunillera; Elit, Oriol Aguilera; Master 
30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; 
Master 50, Chris Goere.

El Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació professional de 
jugadors

Des del mes d’octubre de 2013 i fins al 
mes de juny de 2014, el camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació per a jugadors de futbol 
impulsat per entrenadors majoritària-
ment provinents del RCD Espanyol. 
Molts d’ells són vallesans, com el 
franquesí Carles Martínez, entrenador 
de l’infantil de l’Espanyol, el roquerol 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del club barceloní, Xavi 
Díaz, responsable de Mitjans Audiovi-
suals i Anàlisi del Joc del Futbol Base 
de l’Espanyol, i Oriol Olivé, de l’RCDE 
Stage. Completen l’equip tècnic Joan 
Argemí, del FC Cardedeu, i Ferran 
Bramona, del RCDE Stage. Hi ha 
apuntats uns 30 jugadors, que entrenen 
els dilluns i dimarts de 17.30 a 19.30 h.

Segons l’empresa que han creat 
aquests tècnics per poder fer aquesta 
activitat, Alwaysoccer Barcelona, “els 
objectius i continguts de les sessions 
d’entrenament estan orientats a la 
millora tècnica i tàctica del jugador, per 
aconseguir que aquest resolgui amb 
èxit les diferents situacions exigides pel 
joc”. Així, els principals atractius 
d’aquesta oferta són els entrenaments 
en grups reduïts, la metodologia 
adequada a cada edat, l’aprofundiment 
de la tècnica individual i col·lectiva, la 
millora dels conceptes tàctics, els 
consells dietètics i mèdics, i l’assesso-
rament al jugador en tot allò que 
envolta el món del futbol. 

El passat 23 de setembre, dins de les 
jornades de portes obertes que va 
oferir l’empresa, els joves assistents 
van rebre la visita de l’entrenador de 
porters i exporter de l’Espanyol Tommy 
N’Kono, responsable del centre de 
tecnificació per a porters que tindrà lloc 
els mateixos dies i hores al camp de 
futbol de Corró d’Amunt.

El lligam d’aquest centre de tecnificació 
amb el club blanc-i-blau és molt estret. 
Un dels incentius que ofereix és que, si 
la direcció d’Alwaysoccer ho creu 
convenient basant-se en la qualitat de 
cada jugador, els alumnes podran fer 

les proves per entrar al RCD Espanyol 
gestionades des del centre.
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La franquesina Anna Riera queda 
segona a la Marató de Collserola

Anna Riera i Pla, veïna de Corró d’Avall 
de 47 anys, va quedar en segona 

posició de la general femenina a la XIX 
edició de la Marató de Collserola, que 
es va disputar el 6 d’octubre de 2013. 
Es tracta d’una de les clàssiques de les 
curses de muntanya. El Patronat 
Municipal d’Esports felicita per aquesta 
gesta l’atleta del Club Atletisme 
Canovelles i l’anima perquè continuï 
aconseguint èxits.

Jornada d’hípica per a 18 alumnes 
de la Fundació Apadis

El 17 d’octubre de 2013, 18 alumes del 
curs de formació laboral Plusmotiva de 
la Fundació Apadis van poder gaudir 
d’una jornada d’equitació adaptada 
dirigida pels professionals del Centre 
Hípic Mas Batlló, del municipi de Malla.

Els nois i noies van poder comprovar 
que l’equitació adaptada afavoreix la 
millora de l’equilibri i la mobilitat, la 
comunicació, la millora del to muscular, 
la deambulació i la coordinació, el 
control dels reflexos, la relaxació que 
aporta i la millora de l’autoestima. Com 
que l’activitat s’aconsegueix fer molt 
ràpidament, el reforç positiu per a la 
persona és immediat.

Gràcies a la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Diputació de 
Barcelona, aquests nois i noies van 

gaudir d’un dia rodó, que va culminar 
amb un dinar dins de les mateixes 
intal·lacions.

L’equip franquesí format per Santi 
Segú i Marc Ortega guanya les 3 
hores de resistència de BTT de 
Corró d’Amunt

El 20 d’octubre de 2013 es va disputar 
la setena edició de les 3 hores de 
resistència de BTT de Corró d’Amunt, 
enguany darrera prova puntuable de la 
I Challenge Resistència BTT del Vallès. 
Hi va haver més participació que mai 
amb 52 equips i 110 corredors en total. 
El guanyador de la prova va ser l’equip 
format pels franquesins de la UCLF 
Santi Segú i Marc Ortega, mentre que 
en el global de la classificació d’aquesta 
primera Challenge va quedar en primer 
lloc l’equip del celoní Tomàs Misser.

Enguany, l’organització, el Club Ciclista 
Corró d’Amunt, va fer un canvi en la 
sortida i la meta del recorregut. Fins 
ara havia estat a la finca de la Nissan i 
aquesta vegada s’ha fet al centre de 
Corró d’Amunt, concretament a la 

carretera, a la zona esportiva, entre el 
camí del restaurant Tastaolletes i el 
restaurant Les Quatre Llunes. Un canvi 
que ha agradat molt els participants i 
que ha fet més atractiva la cursa per a 
la gent del poble.

El premi al club que va aportar més 
participants a la cursa va ser per al 
T-Bikes de Lliçà d’Amunt. Cal recordar 
que també es va disputar la cursa d’1 
hora de resistència infantil, amb la 
participació de 21 corredors, dos dels 
quals de Corró d’Amunt.

Una de les anècdotes de les 3 hores de 
resistència BTT de Corró d’Amunt 
d’enguany va ser la presència d’un 
equip de TV3, atret per la tecnologia 
dels xips controladors que portaven els 

participants, una novetat en aquest 
tipus de curses.

Els clubs de bàsquet i d’handbol 
de les Franqueses van rebre el 
premi Trofeu 
Campions del Mundo 
Deportivo

El 25 d’octubre de 2013 el diari esportiu 
Mundo Deportivo i El Corte Inglés van 
organitzar una nova edició –la trente-
na– del Trofeu Campions, en què 
s’homenatja els clubs catalans per les 
gestes esportives que van aconseguir 
la passada temporada. Enguany hi van 
anar 215 equips de 26 disciplines que o 
bé van quedar campions de les seves 
lligues o bé van pujar de categoria. El 
nostre municipi també va ser-hi 
present, de la mà del Club Bàsquet Les 
Franqueses i de l’AE Handbol Les 
Franqueses.

En concret, es va premiar el CB per 
haver assolit l’ascens a 2a Catalana de 
l’equip sènior femení i l’AEH per 
l’ascens a 2a Catalana del seu sènior 
masculí. Van ser presents a l’acte en 
representació d’aquests clubs Esteve 
Moliner, president del CB Les Franque-
ses, i Mireia Gassull i Carme Ortega, de 
l’AEH Les Franqueses, que van 
assistir-hi en substitució del seu 
president, Rafael Rosario, que no hi va 
poder anar per motius laborals. A més, 
també van assistir a la gala l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

El lliurament de premis va tenir lloc a 
l’Hotel Juan Carlos I de Barcelona i va 
comptar amb l’assistència de 500 
persones.

Gran matinal de ciclocròs 
diumenge al parc de Milpins

El 27 d’octubre de 2013 al matí es va 
disputar al parc de Milpins de Corró 
d’Avall la primera prova de la Copa 
Catalana de Ciclocròs d’aquesta 
temporada, amb la participació de 127 
ciclistes. L’organització d’aquesta 
activitat va anar a càrrec de la Unió 
Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports.

Es van disputar tres curses, una per a 

les categories d’aleví, infantil i cadet, 
una altra per a les categories júnior, 
fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la 
darrera per a master 30, elit i sub 23. El 
guanyador de la cursa en elit va ser el 
celoní Tomàs Misser. Pel que fa al 

palmarès franquesí, cal destacar el 
segon lloc de Santi Segú a la categoria 
master 30, el segon lloc de Marc 
Ortega a la master 40, i el primer lloc 
d’Antoni Serra a la master 60.

El Patronat Municipal d’Esports 
renova els convenis de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses i amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Club Bàsquet Les Franqueses i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses van renovar durant el mes 
d’octubre de 2013 els convenis de 
col·laboració que van signar l’any 
passat amb el Patronat Municipal 
d'Esports. Aquest és el tercer any que 
es formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
Patronat i el CB Les Franqueses, i entre 
el Patronat i l’AEH 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.  

Al conveni es marca que el Patronat 
Municipal d’Esports serà el responsable 
d’establir la programació i la coordina-
ció d’aquestes activitats, mantenint la 
direcció del programa sota la supervi-
sió de la gerència del Patronat 
Municipal d'Esports. Igualment, el PME 
serà qui sufragarà les despeses 
d’execució dels programes referents 
als següents aspectes: gestió adminis-
trativa, coordinació tècnica, material 
esportiu, instal·lacions esportives, 

llicències, assegurances, arbitratges i 
equips de roba esportiva. Per la seva 
banda, ambdós clubs adquireixen el 
compromís de realitzar el programa 
d’activitats de l'Escola Esportiva 
Municipal i les activitats de promoció a 
les escoles de les Franqueses sota la 
programació, coordinació i supervisió 
del Patronat Municipal d'Esports, així 
com la col·laboració en aquelles 
activitats puntuals que organitzi el 
Patronat Municipal d'Esports.

Finalitza el manteniment 
semestral de la gespa artificial 
dels camps de futbol 
municipals

A finals del mes d’octubre de 2013 van 
finalitzar els treballs de manteniment 
semestral de la gespa artificial dels 
camps de futbol municipal de les 
Franqueses del Vallès per part del 
Patronat Municipal d’Esports.

El manteniment s’ha efectuat als 
camps de futbol 11 i 7 de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, al 
camp de futbol 7 de la Zona Esportiva 
Municipal de Bellavista, al camp de 
futbol de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt i al camp de futbol 
de la Zona Esportiva de Llerona. 

Les tasques de manteniment de la 
gespa van consistir a repassar les 
juntes i l’estat general dels marcatges, 

revisar les males herbes, replantar 
cautxú a les zones més desgastades i 
revisar l’estat general del camp.

Aquestes actuacions de millora 
s’emmarquen dins del pla continuat de 
manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals de les Franque-
ses del Vallès.

El Club Hoquei Les Franqueses 
comença la lliga de veterans

El 28 d’octubre de 2013 el flamant Club 

Hoquei Les Franqueses va disputar el 
partit de la primera jornada de la lliga 
de veterans. 

Va ser un partit molt igualat que el va 
enfrontar a l’Esplugues i que va acabar 
amb derrota franquesina per 1 gol a 4. 
Quan faltaven 5 minuts per a l'acaba-
ment del matx, el resultat era d’empat 

a 1 gol. L’equip visitant va començar a 
pressionar per tota la pista i l’estratègia 
li va donar resultat, ja que va aconse-
guir amb molta fortuna el segon gol. I 
encara va tenir temps per fer pujar al 
marcador l’1 a 4 final.

El grup que s’entrena amb el PME 
per fer la propera edició de la 
Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-
La Garriga es consolida

Durant el mesos d'octubre i novembre 
de 2013 es va anar consolidant el grup 
del programa Entrena la Mitja els 

integrants del qual van fer la inscripció 
al Patronat Municipal d'Esports. Tots 
aquests participants queden els dilluns, 
dimecres i divendres a les 20 h a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall i realitzen l'entrenament que 
dirigeix el Club d’Atletisme A 4 el km.  

Enguany hi ha menys participants, ja 
que molts pobles veïns també realitzen 
aquest programa i perquè molts dels 
participants ja formen part del Club 
d'Atletisme A 4 el km i, per tant, ja 
entrenen de forma regular durant tot 
l'any.
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Ppresentació dels equips del CE 
Llerona

L’1 de novembre de 2013, al matí, va 
tenir lloc al camp de futbol de la zona 
esportiva de Llerona la presentació de 
tots els equips que formen part del Club 
Esportiu Llerona la present temporada. 

En total hi van assistir més de 300 
futbolistes, nois i noies, de diferents 
edats, que formen part dels 26 equips 
del club. També hi van ser presents els 
coordinadors, entrenadors i delegats 
de cada equip i els membres de la junta 
directiva del CE Llerona, així com 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez.

El Club A 4 el km participa amb 
setze atletes a la cursa 
Behovia-San Sebastián

Setze atletes del club d’atletisme 
franquesí A 4 el km van participar el 10 
de novembre de 2013 a la cursa 
Behovia-San Sebastián, de 20 km de 
recorregut. 

Les marques que van fer els corredors 
del Club d’Atletisme A 4 el km són les 
següents: Jaume Aragonès, 1 h 11 min 
31 s; Esteban Romero, 1 h 16 min 49 s; 
Joaquim Cardona, 1 h 18 min 40 s; 
Xavier Roca, 1 h 19 min 15 s; Lluís 
González, 1 h 26 min 50 s; Rafa Lora, 1 
h 29 min 20 s; Carmen Martín, 1 h 30 
min 30 s; David Aldonza, 1 h 31 min 14 
s; Jordi Brillas, 1 h 31 min 16 s; Santi 
Carreras, 1 h 32 min 27 s; Daniel 
Priego, 1 h 35 min 22 s; Sergi Alexan-
dri, 1 h 36 min 34 s; Francesca Parra, 1 
h 44 min 51 s; Montse Nzang, 1 h 47 
min 22 s; Núria Buil, 1 h 50 min 4 s; 
Mireia Massot, 1 h 52 min 9 s.

Les instal·lacions esportives reben 
els visitants de 
l'intercanvi Comenius

Alumnes i professors estrangers del 
programa Comenius van visitar 
diversos indrets del municipi al llarg de 
la setmana de l’11 al 17 de novembre 
de 2013. Com que el projecte se 
centrava en l'esport i la salut, l’Escola 

Joan Sanpera i Torras, que va ser  
l'amfitriona d'aquest intercanvi, va 
convidar el grup de visitants a fer una 
visita a les instal·lacions esportives 
municipals, a més a més de la visita 
històrica a l'ajuntament.

En aquesta visita, que va ser concreta-
ment a les instal·lacions esportives de 
Corró d'Avall, el grup va ser rebut pel 
regidor d'Esports, José Ramírez, i el 
director gerent del Patronat Municipal 
d'Esports, Josep Campaña. Un cop feta 
una breu explicació sobre l'equipa-
ment, alumnes i professors van ser 
obsequiats amb el llibre del 30è 

aniversari del Patronat Municipal 
d'Esports. A continuació se'ls va fer 
una visita guiada per les instal·lacions 
en què van poder veure el pavelló 
poliesportiu, el camp de futbol, les 
pistes de tennis, les pistes de pàdel i la 
piscina.

Els visitants, procedents d'Anglaterra, 
Polònia i Islàndia, van marxar el 
diumenge 17. Al llarg dels dies que van 
ser a Catalunya van conèixer el 
municipi de les Franqueses -inclòs 
l'Ajuntament, el seu principal complex 
esportiu i l'entorn general-, la capital de 
comarca, Granollers, i la ciutat de 
Barcelona.

Presentació dels equips 
d’handbol de les Franqueses de la 
temporada 2013-2014

El 16 de novembre de 2013 va tenir lloc 
la presentació de tots els equips 
d’handbol base del Patronat Municipal 
d’Esports juntament amb els equips del 
club AEH Les Franqueses al Pavelló 
Poliesportiu Municipal de les Franque-
ses.

13 equips conformen l’escola d’handbol 
del PME en la temporada 2013-3014: el 
prebenjamí, benjamí masculí A, 
benjamí masculí B, aleví femení A, aleví 
femení B, aleví masculí A, aleví masculí 
B, infantil masculí, infantil femení, cadet 

masculí A, cadet masculí B i cadet 
femení. Per part de l’AEH Les Franque-
ses enguany presenten dos equips, el 
sènior masculí i el juvenil femení.

A partir de les 19 h va tenir lloc la 
desfilada de tots els equips davant 
d'una grada plena. Acte seguit hi van 
haver els parlaments de les autoritats, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el president de l'AEH les 
Franqueses, Rafael Rosario, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez, que van fer 
entrega d'uns rams de flors i plaques a 
tots aquells jugadors que porten 10 
anys practicant handbol al municipi. 

També es va fer un reconeixement als 
periodistes esportius locals Ramon 
Solé, Miqui Güell i Pol Garcia. Per últim, 
es va fer la tradicional foto de grup i 
després les fotografies individuals de 
temporada per a cada equip. 

Abans de la presentació van tenir lloc 
els partits del juvenil femení contra el 
BM Granollers, a les 16 h, i el del cadet 
masculí A contra l’Esplais de Castelló 
d'Empúries, a les 17.30 h. Un cop 
finalitzada la presentació es va jugar el 
partit del sènior masculí davant el 
Vallag, a les 20.15 h.

Francesc Marsol i Ana Belén 
García guanyen la 2a edició de la 
cursa Els 10 km de les Franqueses

El diumenge 17 de novembre de 2013 
a les 10 h va tenir lloc la segona edició 
de la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses, amb sortida i arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El mal temps, tot i que no va 
impedir que la prova se celebrés, va 
fer, això sí, que alguna de les 620 
persones inscrites es quedés casa. 

No va ser el cas de Francesc Marsol i 
Ana Belén García, que van quedar en 
primer lloc en la categoria masculina i 

femenina, respectivament. Marsol va 
fer un temps de 34 min 48 s i Garcia de 
40 min 34 s.

Jaume Aragonès, secretari del Club 
d’Atletisme A 4 el km, entitat que 
organitza la cursa amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, es va mostrar molt satisfet 
amb el nombre de participants, i va 
confirmar que hi haurà una tercera 
edició de la prova l’any vinent.

A banda de la vessant esportiva, 
aquesta cursa té l’objectiu de recaptar 
diners per a la lluita contra el càncer de 
ronyó. Els diners recaptats enguany (un 
mínim de 3 € per inscrit, segons 
Aragonès, més l’aportació de l’empre-
sa patrocinadora Pfizer i la que fa 
l’Ajuntament de les Franqueses) es 
donaran, com l’any passat, a la 
Fundació Privada Institut Recerca de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El Patronat Municipal 
d'Esports signa un conveni amb 
Alwayssoccer

El matí del 22 de novembre de 2013, 
l'empresa Alwayssoccer i el Patronat 
Municipal d'Esports van signar un 
conveni per a l'organització d'activitats 
de formació i promoció esportiva, 
estades i/o jornades de tecnificació al 
municipi de les Franqueses.

Alwayssoccer és una empresa 
especialitzada en l'organització de 
clubs i escoles de futbol, estades, etc. 
El representant de l'empresa va signar 
el conveni amb el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Es planta una alzina per al Bosc 
de La Mitja

El 27 de novembre de 2013 al matí 
diverses autoritats municipals i 
representans de La Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
van plantar una alzina al Bosc de La 
Mitja. Des de 2003 és tradició fer 
créixer el Bosc de La Mitja (a l'avingu-
da de Sant Julià, 64-66, de Granollers), 
per això cada any s'hi planta un arbre. 
Aquest 2013, com que no es tracta 
d'un any olímpic, s'hi ha plantat una 
alzina. A l’acte hi van assistir els 
alcaldes de Granollers i Canovelles, el 

primer tinent de les Franqueses, Esteve 
Ribalta, el regidor d’Esports de les 
Franqueses, José Ramírez, i també el 
regidor d'Esports de la Garriga, Joan 
Esteban, el president de l’AE La Mitja, 
Toni Cornellas, i el president de la 
Federació Catalana d’Atletisme, Joan 
Villuendas, entre altres personalitats. 
Aquest és un dels actes previs a la 
celebració de la cursa.

La primera passejada per a la 
gent gran del cicle “A cent cap als 
cent” té lloc a les Franqueses

El 28 de novembre de 2013 va tenir lloc 
a les Franqueses la primera caminada 
dins el cicle de passejades A cent cap 
als cent que organitza la Diputació de 
Barcelona juntament amb els pobles i 

ciutats adjuntats. Aquest programa va 
destinat a persones de més de 65 anys 
que fan activitat esportiva en el seu 
municipi.

Els pobles convidats van ser Castellde-
fels, Vilanova i la Geltrú i Santa 
Perpètua de Mogoda. En total, uns 170 
participants, que van poder gaudir dels 
camins i espais de les Franqueses. 

La passejada va començar al voltant de 
les 10 h des del Complex Esportiu 
Municipal en sentit Milpins, on es va fer 
una parada per esmorzar i on seguida-
ment es va reprendre la passejada, que 
va arribar fins a Corró d'Amunt. Un cop 
allà es va fer el dinar de germanor i la 
cloenda de l'acte.

Durant la passejada i tota la jornada hi 
va ser present el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Presentació dels equips del CF Les 
Franqueses

Després de l’ajornament del passat 16 
de novembre per mal temps, el 30 de 
novembre de 2013 va tenir lloc a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall la presentació oficial del CF Les 
Franqueses d’aquesta temporada 
2013-2014. L’acte va començar a les 
16 h amb la desfilada dels 21 equips del 
club, uns 170 jugadors en total.

Després de les fotos oficials de cada 
equip, que es van fer amb els cotxes 
d’època que estaven a la gespa i que 
van cedir per a l’ocasió els patrocina-
dors del club, es va jugar el partit de 3a 
Divisió Catalana que enfrontava el 
primer equip del CF Les Franqueses 
contra l’Olímpic de la Garriga, i que va 
acabar en empat a 1 gol.

DESEMBRE 2013

Els equips prebenjamí i 
benjamí masculí d’handbol del 
PME assisteixen a la Trobada 
Handbolicat de la Llagosta

El 6 de desembre de 2013 va tenir lloc 
a la Llagosta la Trobada Handbolicat de 
la Marató de TV3 on cada any 
participen equips d'handbol de les 
Franqueses. Aquest any era el torn 
dels equips prebenjamí de la Laura 
Saperas i del benjamí masculí del Joan 
Lax. La matinal va consistir a jugar 
partits en format triangular davant 
equips com el Granollers, la Llagosta i 
el Polinyà. Un bon matí gaudint de 
l'esport, companyonia i joc net amb els 
companys d'altres municipis.

El Barça, el Vila-real i la Fundació 
Marcet, campions de la Interna-
tional Golden Cup 2013

El FC Barcelona en categoria aleví, el 
Vila-real CF en benjamí i la Fundació 
Marcet en prebenjamí van ser els 
equips campions de la segona edició de 
la International Golden Cup que es va 
disputar entre el 6 i el 8 de desembre a 
les Franqueses i a la Garriga. 

Han jugat el torneig més de 50 equips, 
alguns provinents d’Itàlia, com la 
Roma, o d’altres punts de l’Estat 
espanyol, com l’Atlético de Madrid, el 
Vila-real o el Rayo Vallecano, i de clubs 
tan destacats del futbol català com el 
FC Barcelona, el Cornellà, el Sant 
Andreu o l’Europa; uns 700 jugadors 
d’entre 6 i 12 anys d’edat, que han 



GENER 2013

Bateig del km 7 de la Mitja 
Marató amb el nom d’Alfredo 
Codina

El 8 de gener de 2013 es va fer l'acte 
de bateig d'un quilòmetre més de la 
Mitja Marató Granollers-Les Franque-
ses-La Garriga, el km 7, dedicat en 
aquesta ocasió al garriguenc Alfredo 
Codina. El km 7 de la Mitja es troba just 
al davant de l’entrada de la urbanitza-
ció Els Gorchs, a Llerona.

El mateix Alfredo Codina Casals, de 76 
anys, acompanyat dels seus fills Josep i 
Marc, va col·locar la rajola. L’acte va 

comptar amb la presència de l’alcalde 
de les Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, el de Granollers, Josep 
Mayoral, la de la Garriga, Meritxell 
Budó, l’alcalde de Canovelles i 
president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, José Orive, el president 

de l’Associació Esportiva La Mitja, Toni 
Cornellas, així com diversos regidors 
d’aquests ajuntaments i col·laboradors 
de la Mitja.

Toni Cornellas va explicar l’homenatge 
a Alfredo Codina per la seva dedicació 
durant tots aquests anys a la prova. 
Codina es va mostrar molt agraït i 
satisfet de “col·laborar amb tot el que 
es pugui amb el municipi i amb la 
comarca, crec que és el que s’ha de 
fer”. Codina va ser reconegut com a 
ànima i “speaker” de la prova.

60 jugadors participen a la 
jornada de lliga de bàdminton del 
campionat del CEVO

El diumenge 13 de gener de 2013 va 
tenir lloc al pavelló poliesportiu 
municipal de les Franqueses del Vallès 
la jornada de lliga de bàdminton 
corresponent al campionat del CEVO 
(Consell Esportiu del Vallès Oriental). 

Hi van prendre part jugadors de totes 
les poblacions del Vallès Oriental amb 
uns 60 participants entre les diferents 
categories d’infantil, cadet i juvenil, 
masculí i femení. 

L’actuació dels jugadors locals va ser 
notable dins del rànquing. Marta 
Guirado va guanyar en la seva 
categoria en imposar-se a la final a una 

altra jugadora del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, Laura 
Pares, en categoria juvenil femenina. 

En categoria cadet masculí, Borja 
Vinagre va guanyar la seva eliminatòria 
arribant a la final després de superar en 
la semifinal Mario Maqueda, també 
jugador local.

El Club de Tir amb Arc de les 
Franqueses participa al XLVI 
Campionat de Catalunya

El XLVI Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc i el VI Campionat Para-Ar-
chery celebrat el diumenge 13 de 
gener de 2013 a Castellar del Vallès va 
comptar amb la major participació de la 
història: 192 esportistes. Es van 
proclamar 26 nous campions de 
Catalunya.
 
Els arquers més joves del Club de Tir 
amb Arc de les Franqueses van fer 
gala d’una gran serenitat en la 
competició i van suportar sense queixa 
el fred que feia al pavelló. Destaca la 
medalla de bronze aconseguida per 
Izan Garcia en la modalitat d’arc 
recorbat en categoria esquirol amb 250 
punts i la cinquena posició en la 
mateixa modalitat de Joan Arnal amb 
233 punts. Guerau Camí va aconseguir 
medalla d’or en la modalitat d'arc nu 
categoria esquirol. Els germans Oriol 

Ros i Adrià Ros van quedar sisens. El 
primer en arc recorbat cadet i el segon 
en arc recorbat aleví.
 
El president del Club, Juan Antonio 
Galo, va competir en arc compost 
categoria sènior. Li van faltar molt pocs 
punts per passar a les eliminatòries 
però va estar tota la jornada donant 
suport als companys. Ángel Galiano es 
va enfrontar en les eliminatòries amb el 
qui va ser finalment el campió de 
Catalunya en la modalitat d’arc nu 
sènior.

Lliurament de l’equipament 
esportiu als monitors del Club A 4 
el km que col·laboren amb el 
programa Entrena la Mitja

El 15 de gener de 2013 va tenir lloc a la 
sala de plens de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès el lliurament de 

l’equipament als monitors del Club A 4 
el km que van col·laborar amb el 
programa Entrena La Mitja a les 
Franqueses. Amb aquest acte es va 
reconèixer la seva tasca envers la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

L’acte va comptar amb la presència del 
regidor d’Esports, José Ramírez, el 
president del club d’atletisme franquesí 
A 4 el km, Toni Flores i, en representa-
ció de l’Associació Esportiva La Mijta, 
Toni Cornellas i Joan Villuendas. Es van 
lliurar 25 equipaments per als monitors, 
que en aquesta edició va comptar amb 
més de 130 inscrits. El paquet constava 
d’una samarreta de màniga curta, unes 
malles i un tallavent.

Les jugadores de l’amateur 
femení del CF Bellavista Milán fan 
un calendari per aconseguir 
recursos econòmics

Les components de l’equip amateur 
femení del CF Bellavista Milán van fer 

un calendari del 2013 amb l’objectiu 
d’obtenir ingressos extres amb la seva 
venda que ajudessin a cobrir el 
pressupost de la temporada.

Aquest conjunt milita en la màxima 
categoria territorial catalana la qual 
cosa suposa un augment de despeses 

molt considerable en relació a la 
categoria on jugaven la campanya 
anterior. Es van editar un total de 500 
calendaris que es venien a un preu de 5 
euros cadascun. Com és habitual en 
aquest tipus de calendari, les jugadores 
de l’amateur femení del CF Bellavista 
Milán sortien als diferents mesos de 
l’any.

Gran tarda d’handbol a les 
Franqueses amb el partit entre el 
BM Granollers i l’US Ivry francès

Les Franqueses del Vallès va viure el 
17 de gener de 2013 una fantàstica 
tarda d’handbol al Pavelló Poliesportiu 
Municipal amb el partit internacional 
que va enfontrar el BM Granollers i 
l’US Ivry, equip de la lliga francesa. Els 
dos equips van jugar amb molta 
intensitat oferint grans moments 
d'handbol. A la mitja part del partit es 
va sortejar una samarreta del BM 
Granollers signada per tots els jugadors 
del primer equip, que va anar a parar a 
una seguidora de l'equip francès. 
Durant el descans també es va 
aprofitar per fer un partidet entre 
l’equip aleví masculí de les Franqueses 
i el del BM Granollers. El resultat final 
del partit entre el BM Granollers i l’Ivry 
francès va ser de 31-26 a favor dels 
primers.

Alta participació al XXI Cros 
Escolar i al XVIII Cros Popular 
malgrat les previsions de mal 
temps

El dissabte 19 de gener de 2013 es va 
celebrar el XXI Cros Escolar i el XVIII 

Cros Popular de les Franqueses del 
Vallès amb una participació molt 
elevada: un total de 430 corredors i 
corredores, una vintena menys que a 
l’edició de l’any passat. Són unes xifres 
molt positives si es tenen en compte les 
previsions d’intenses pluges que hi 
havia per a aquest dia.

La prova, organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports amb la col·labora-
ció del Club Fondistes Bellavista, el club 
A 4 el km, el CB Les Franqueses i 
l’AEH Les Franqueses, amb el suport 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
es va disputar al parc de Milpins de 
Corró d’Avall, com l’any passat.

Com és habitual, les primeres curses 
que es van fer, a partir de dos quarts 
de deu del matí, van ser les dels 
corredors de més edat per tal que els 
nois i noies més petits participessin 
quan les temperatures fossin més altes, 
per bé que el temps va ser molt millor 
de l’esperat i només va ploure en 
alguns moments.

El guanyador del Cros Popular en 
categoria masculina va ser Toni 
Antúnez, de l’equip Aire Esport, mentre 
que en categoria femenina es va 
imposar Carmen Martí, del club A 4 el 
km.

A continuació es van disputar les 
proves de cadet masculí (Andrés 
Campoy, CA Canovelles) i femení 
(Núria Carbonell, CA Montornès), 
infantil masculí (Nabil Aldori, EE la 
Garriga) i femení (Carla Pérez, CA 
Montornès). Cap a les 11 del matí va 
tenir lloc la primera entrega de premis 
de les curses disputades.

A la segona part de la matinal es van 
córrer les curses dels més petits, de 

major a menor edat. Els guanyadors a 
les diferents categories van ser: aleví 
masculí, Álex Salgado, EE la Garriga; 

aleví femení, Inas Kajtih, EE la Garriga; 
benjamí masculí, Álex Lozano, CA 
Granollers; benjamí femení, Aymara 
Danieluk, CA Granollers; prebenjamí 
masculí, Pol Granado, CA Canovelles, 
prebenjamí femení, Carla Casellas, 
Escola Guerau de Liost; mini masculí, 
David Mateos, Escola Colors, i mini 
femení, Noa Robles, Escola Guerau de 
Liost.

El lliurament de premis va anar a 
càrrec de l’alcalde de les Franqueses 
del Vallès, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports, José Ramírez, i els represen-
tants del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental Santi Gener i Maria Antònia 
Jorba. Tots els participants van rebre 
una samarreta commemorativa i 
esmorzar al finalitzar cada cursa. 

Finalitza el Taller de Danses 
realitzat a l’Escola Camins dins 
del programa d’activitats esporti-
ves per a les escoles

La penúltima setmana de gener de 
2013 va finalitzar el Taller de Danses 
que va tenir lloc a l’Escola Camins dins 
del Programa Esportiu per a les 
Escoles del Patronat Municipal 
d’Esports. “Peu Polidor”, “La masove-
ra”, “El ball de la civada”... van ser 
algunes de les danses populars 
catalanes que els alumnes de 1r de 
Primària de l’Escola Camins van ballar 
dins de les classes d’iniciació a la 
Dansa que el Patronat Municipal 

d’Esports porta a terme als centres 
escolars del municipi, a través del 
Programa d’Activitats Esportives per a 
les escoles 2012-2013.

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, 
campió de Catalunya

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, i Cristina 

Sanz, del Club Diagonal, es van 
proclamar campions del XVI Campionat 
de Catalunya, celebrat del 9 al 27 de 
gener de 2013 a les instal·lacions de 
Baix Bowling de Sant Vicenç dels 
Horts.

Artur Colomer, amb un total de 3.825 
pals, (212,50 de mitjana) va guanyar 
amb comoditat la final que va tenir lloc 
el 26 de gener, seguit per Álvaro-José 
Cardona, del Club Barcelona (3.735 
pals). Marcial Ovide (3.675 pals), del 
BC Diagonal de Barcelona, amb una 
sèrie final de 1.301 pals, va assolir la 3a 
posició.

Diumenge 27 va ser el torn de la final 
femenina, Cristina Sanz (3.414 pals), 
del Club Diagonal, va guanyar la prova 
en una ajustada final amb la seva 
companya d’equip Roser Romero 
(3.322 pals) i Lia Mojarro (3.291 pals), 
del Club Seven-3 de Sant Esteve 
Sesrovires.

Les millors sèries va ser per a Marcial 
Ovide i Roser Romero amb 1.301 i 
1.211 pals respectivament, i les millors 
partides les van assolir Cristina Sanz, 
amb 244 pals, i Artur Colomer, amb 
268 pals. La competició estava 
organitzada per la Federació Catalana 
de Bitlles i Bowling amb el suport del 
Consell Català de l’Esport.

FEBRER 2013

El campió olímpic Kiprotich 
guanya la Mitja més 
multitudinària

La 27a edició de la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
disputada el diumenge 3 de febrer de 
2013 va ser la més multitudinària de les 
celebrades fins ara, amb 10.000 
corredors, 2.000 més que en la 
passada edició.

El favorit de la prova, l’actual campió 
olímpic Stephen Kiprotich es va 
imposar amb un temps d’1 h 01 min 15 
s, seguit a 3 segons de Carles Castillejo, 
que va fer una excel·lent cursa. 

Amb aquesta marca Castillejo va batre 
el rècord de Catalunya. En tercer lloc 

va quedar el kenyà David Maru, amb un 
temps d’1 h 3 min 53 s.

En categoria femenina la primera atleta 
va ser la kenyana Jebichi Yator, amb 1 
h 14 min 24 s; la segona, Vanessa 
Veiga, amb 1 h 15 min 1 s; i la tercera, 
la navarresa Raquel Gómez, amb 1 h 
15 min 26 s.

També s’ha de destacar, com passa 
des de fa anys, la gran afluència de 
públic als carrers animant els atletes al 
llarg del recorregut. Al seu pas per les 

Franqueses els atletes també van 
comptar amb el suport de l’Escola 
Municipal de Música Claudi Arimany de 
les Franqueses del Vallès. El Combo de 
l’escola va interpretar diverses peces 
musicals mentre els corredors feien la 
cursa.

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez, van seguir la prova al llarg del 
matí i també van ser presents al 
lliurament de premis de premis que es 
va realitzar en finalitzar la cursa.

Mònica Ausàs i Francesc Garcia, 
elegits millors esportistes 
amateurs a la XVII Nit de l’Esport 
de les Franqueses

La XVII Nit de l’Esport de les Franque-
ses del Vallès, que es va celebrar el 
divendres 8 de febrer, va tornar a ser 
un èxit. 

Més de 400 persones van assistir a 
l’acte organitzat pel Patronat Municipal 
d’Esports en el qual es fa un reconeixe-
ment públic i es premia aquells 
esportistes, persones i entitats 
esportives locals que van destacar pels 
seus èxits i dedicació durant la 
temporada 2011-12.

En aquesta edició es va premiar 
Mònica Ausàs, del Club Balonmano 

CLEBA León, i Francesc Garcia, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses, com a 
millors esportistes amateurs.

Cal destacar que la gala va comptar la 
presència de la granollerina Laia Pons, 
medallista olímpica als Jocs de Londres 
amb l’equip espanyol de natació 
sincronitzada. A més de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
també regidors de l’equip de govern 
Rosa Maria Isidro, Rosa Maria Pruna, 
Esteve Ribalta, Josep Randos, Gisela 
Santos i Vanessa Garcia, eren presents 
a l’acte el director general de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya, Gerard 
Figueras, el diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom, 
el coordinador d’Esports de la Diputa-
ció de Barcelona, Daniel Laga, i el 
senador i president de la Taula 
Assessora de l’Esport Català, Josep 
Maldonado.

El programa de la nit es va iniciar amb 
el lliurament dels diplomes als 73 
nominats i nominades, esportistes de 
les categories promoció masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1999 i 
2003), categoria formació masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1994 i 
1998), categoria amateur masculí i 
femení (nascuts al 1993 i anys 
anteriors) i categoria millor entrena-
dor/a. Després del sopar es va donar 
pas al lliurament dels guardons 
corresponents a les gestes esportives 
en reconeixement per haver assolit 
destacades fites durant la temporada 
2011/2012, als mèrits personals i als 
premis especials.

Acte seguit va arribar l’hora de 
conèixer els millors esportistes en les 
diferents categories. El premir al millor 
entrenador/a va ser per a Xavier 
Corbinos, del Patronat Municipal 

d’Esports, secció handbol, campió de la 
lliga infantil femení d’handbol, 2n 
classificat a la fase sector del Campio-

nat d’Espanya i 3r al Campionat de 
Catalunya. En categoria promoció 
femení, el guardó va ser per a Wiam 
Koubiss, del Karate Nokachi, campiona 
de Catalunya en la disciplina de kumite 
individual i per equips i subcampiona 
de Catalunya en la disciplina de kata. 
En categoria promoció masculí el premi 
va ser per a Oriol Miró, de la Unió 
Ciclista Les Franqueses, guanyador de 
la triatló de l’Ametlla i de la duatló 
d’Altafulla i tercer a la duatló de 

Granollers. En categoria formació 
femení va ser premiada Tania Henán-
dez, del Club Natació Granolers, 
campiona d’Espanya i de Catalunya 
d’hivern i estiu de combo i membre de 
la selecció espanyola infantil de natació 
sincronitzada. En categoria formació 
masculí el guardó va ser per a Pol 
Torres, del BM Granollers, campió de 
Catalunya i d’Espanya per equips i 
subcampió d’Espanya amb la selecció 
catalana. 

Els darrers premis van ser per als 
millors esportistes en categoria 
amateur. En amateur femení la 
guanyadora va ser Mònica Ausàs, del 
Club Balonmano León, jugadora a la 
lliga ABF d’handbol femení, la màxima 
categoria estatal, i membre de la 
selecció espanyola júnior. En categoria 
amateur masculí el guanyador va ser 
Francesc Garcia, de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, 3r classificat en categoria 
elit al campionat de ciclocròs de Lleida, 
4t al ciclocròs de Mataró, 5è a la prova 
del Campionat de Catalunya de Vic i 5è 
a la prova del Campionat de Catalunya 
de Ciclocròs disputada a Corró d’Avall. 

Golbol i corfbol durant la Setmana 
Cultural a l’escola Guerau de Liost

L’escola Guerau de Liost va celebrar, 
del 4 al 8 de febrer de 2013, la 10a 
Setmana Cultural, dedicada enguany a 
“La Vida Saludable”. Durant aquests 
dies es van fer un munt d’activitats 
sobre la bona alimentació, les actituds 

positives i optimistes que ens fan ser 
feliços i també l’activitat física. Entre 
d’altres, es van practicar dos esports 
poc coneguts com el golbol i el corfbol, 
i van poder provar l’experiència de 
desplaçar-se en una cadira de rodes. 
Aquests esports tenen com a principal 
característica que són integradors. Així, 
el golbol el practiquen esportistes 
invidents o deficients visuals i al corfbol 
els equips són mixtos, formats per 
quatre homes i quatre dones.

Més de 350 participants a la 
pedalada L’Aventura és l’aventura 
2013 de la UC Les Franqueses

La pedalada L’Aventura és l’aventura, 
que es va disputar el diumenge 17 de 
febrer de 2013, va tornar a ser un èxit, 
amb 370 participants. La prova, 
organitzada per la Unió Ciclista Les 
Franqueses amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports tenia dos circuits, 
amb sortida i arribada al parc de 
Milpins de Corró d’Avall.  El primer 
circuit, de dificultat alta, era un 
recorregut de 40 km mentre que el 
circuit de dificultat mitjana-baixa era de 
20 km. El guanyador de la cursa en 
categoria masculina va ser Marc 
Trater, mentre que Anna Villar es va 
imposar en categoria femenina. L'acte 

de lliurament dels trofeus va comptar 
amb la presència de l'alcalde de les 
Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, i del regidor d'Esports, José 
Ramírez, així com del president de la 
UC Les Franqueses, Toni Serra. Tots 
els participants van ser obsequiats amb 
una samarreta commemorativa i 
l'esmorzar.

El Facebook del Patronat 
Municipal d’Esports supera els 
1.000 seguidors en el seu primer 
any de creació

A punt de complir-se (març 2013) l’any 
de la creació del Facebook del Patronat 

Municipal d’Esports de les Franqueses 
del Vallès aquest projecte de comunica-
ció 2.0 ja compta amb 1.100 seguidors.

La presència del PME al Facebook, que 
es va produir al mes de març del 2012, 
s’orientava cap a la difusió dels 
esdeveniments i activitats esportives 
que es realitzen al municipi. Aquest 
objectiu de comunicació, de generació 
de debats i d’interacció amb la 
ciutadania que és el Facebook s’està 
aconseguint plenament.

La presència del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses a les 
xarxes socials es complementa amb el 
Twitter, que també s’utilitza per donar a 
conèixer notícies esportives, l’agenda 
esportiva del cap de setmana i 
informacions puntuals.

El Twitter del PME és @Pmesportslf i 
l’adreça de Facebok és www.face-
book.com/patronatmunicipaldes-
ports.lesfranqueses.

Bona experiència de l’Escola de 
Bàsquet a la visita al Palau 
Blaugrana per veure un partit de 
l’Euroleague

El 28 de febrer de 2013 una expedició 
de quaranta persones va assistir al 
partit d’Euroleague entre el Futbol Club 
Barcelona i el Kimski de Moscou. Com 

cada any el Patronat Municipal 
d’Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses organitzen la tradicional 
sortida anual al Palau Blaugrana per 
veure un partit en directe. En aquesta 
ocasió els prop de quaranta franque-
sins van poder veure l’escalfament en 
directe dels jugadors. 

Els més petits, emocionats, van poder 
fotografiar-s’hi. Per la seva banda, els 
jugadors es van mostrar molt simpàtics 
i atents. En un partit molt intents es va 

acabar imposant el FC Barcelona per 
71 a 69.

MARÇ 2013

Dues seleccions universitàries 
japoneses d’handbol 
s’enfronten als equips de les 
Franqueses

El dimarts 5 de març de 2013 va tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses del Vallès dos partits 
d'handbol de caire amistós amb dues 
seleccions universitàries japoneses que 
realitzaven una estada a Barcelona. 

En un partit es van enfrontar l'equip 
cadet femení de l'Handbol Les 
Franqueses amb el Chugoku Handball 
University Japan, i al segon l'equip 
sènior masculí i el Shikoku Handball 
University Japan. La bona predisposi-

ció per part dels combinats va perme-
tre veure un gran espectacle. 

Com a mostra de benvinguda es va 
entregar a les seleccions japoneses 
unes banderoles representatives i uns 
pins de la celebració del 30è aniversari 
del Patronat Municipal d’Esports. Els 
capitans Paula Bertos i Santi Tomàs 
també van entregar sengles plaques 
commemoratives als capitans dels 
equips japonesos. Acabats els partits es 
va fer una fotografia de grup amb tots 
els presents. 

El regidor d'Esports, José Ramírez, 
acompanyat del president, Rafael 
Rosario, i altres directius de l’AEH Les 
Franqueses, va lliurar de record per la 
seva estada al municipi franquesí una 
reproducció de la façana de l'Ajunta-
ment als dos conjunts universitaris 
japonesos. Finalment es va servir un 
petit refrigeri per a tots els jugadors i 
jugadores.

Donació dels beneficis de la cursa 
“Els 10 km de les Franqueses” a 
l’Hospital de Sant Pau

El 12 de març de 2013 a la tarda es va 
fer a l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona l'acte de donació dels 
beneficis de la cursa Els 10 km de les 
Franqueses amb la presència del Club 
d'Atletisme A 4 el km de les Franque-
ses del Vallès i la Fundació Privada 
Institut Recerca de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP).

Per part de l'IRHSCSP hi van assistir el 
Dr. Barnada, director del servei 
d'Oncologia de l'Hospital de Sant Pau, i 

el Dr. Kulisevsky, Director General 
IRHSCSP, i per part del club A 4 el km 
la impulsora de la cursa, Meritxell 
Riera, i el vicepresident de l’entitat, 
Javier Ramírez.

El Club A 4 el km va lliurar als repre-
sentants de l’hospital un taló per un 
import de 2.415 €, que correspon als 
beneficis que es van assolir a la 1a 
cursa benèfica Els 10 de les Franqueses 
celebrada el 18 de novembre de 2012. 

Els diners es destinaran al Servei 
d'Oncologia Mèdica per realitzar 
estudis d'investigació per a la curació 
del càncer de ronyó.

Sortida del grup d’Activitat Física 
per a la Gent Gran a Manresa

El divendres 15 de març de 2013 el 
grup d’Activitat Física per a la Gent 
Gran va realitzar una sortida al municipi 
de Manresa. Aquesta activitat 
s'emmarca dins del programa de 
passejades “A cent cap als cent”, de la 
Diputació de Barcelona.

El punt de trobada del grup va ser 
l’habitual en aquestes ocasions, el 
Complex Esportiu Municipal de les 

Franqueses, per agafar l’autocar i 
dirigir-se cap a Manresa. Un cop allà 
van rebre els representants de la resta 

de municipis que també participaven 
en l’activitat: Corbera del Llobregat, El 
Prat del Llobregat i Manresa, 350 
participants en total.

La caminada va iniciar-se a les 9.30 h 
al Complex El Congost i van anar fins a 
la Torre de Santa Caterina, per 
continuar la marxa fins a l’Ermita de la 
Guia i, per últim, el darrer tram fins al 
Parc del Cardener. Va ser un recorre-
gut d'11 km. Per finalitzar l’activitat, es 
va realitzar un dinar de germanor amb 
tots els grups.

Finalitza el torneig de Pàdel 
Blackcrown Les Franqueses

El 4 de març de 2013 va començar el 
Torneig de Pàdel Blackcrown organitzat 
per +9 Pàdel i Blackcrown amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. En aquesta competició hi 
van participar 80 parelles repartides en 
les diferents categories: masculí B i C, 
femení B i C i mixta B i C.

El torneig havia de finalitzar el 10 de 
març però a causa de la pluja va 
acabar el dissabte 16 de març. Aquest 
últim dia es van jugar les finals de cada 
categoria i es va fer l’entrega de 
premis, que va comptar amb la 
presència de l’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, i del regidor 
d’Esports, José Ramírez. Tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l’organització i també van 
entrar en el sorteig de diferents regals.

Set equips de les Franqueses 
participen a la Trobada de Mini-
handbol

El 17 de març de 2013 va tenir lloc la 
trobada de minihandbol a Granollers. 

Els equips de les Franqueses que van 
participar-hi van ser un total de set: 1 
prebenjamí, 2 benjamins masculins i 1 
femení, 2 alevins masculins i 1 femení.

El torneig consistia a jugar una fase 
prèvia i a continuació els equips 
classificats jugaven la fase final. El 
prebenjamí i el benjamí masculí van 
passar a la fase final. Van perdre 
davant els que finalment van acabar 
guanyant el torneig, l'Handbol Bordils i 
el BM la Roca 1.

Amb tot, s’ha de destacar la bona 
representació i participació per part de 
tots els jugadors a la trobada i 
felicitar-los per la gran feina feta.

Dos equips del PME a la Trobada 
d’Escoles de Bàsquet

El 17 de març de 2013 es va realitzar la 
tradicional Trobada d'escoles de 
bàsquet que organitza l'Escola Pia de 
Granollers. Dos equips de l'Escola de 
Bàsquet del Patronat Municipal 
d'Esports van participar d'aquesta 
divertida i entretinguda trobada matinal 
que va combinar bàsquet i diversió.

En aquesta edició la trobada es va 
realitzar al Pavelló Congost de 
Granollers i per a molts jugadors/es va 
ser el seu primer partit amb reglament. 
Per part franquesina, van participar-hi 
els equips entrenats per Josep Lozano i 
l'equip dirigit per Sarai Budia i Carla 
Alacambra, tot i que també van anar-hi 
jugadors del grup de l’Escola que 
entrena Guillem Estrada.

El format de trobada d'aquest any 
combinava partits de bàsquet i 
concursos individuals, amb altres 
activitats esportives. Un cop acabats 
els partits i activitats, tots els partici-
pants van ser obsequiats amb un regal 
commemoratiu.

Exitosa participació als 
Tornejos de Setmana Santa 2013 
dels equips de bàsquet del PME

Les vacances de Setmana Santa no 
van aturar el bàsquet. Així, els equips 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
categories mini masculí i cadet femení 
van participar en el X Torneig de 
Cambrils i el I Torneig Mercat del Ram 

de Vic, respectivament.

El mini masculí, entrenat per la Carla 
Alacambra i la Sarai Budia, va estar 
cinc dies a terres tarragonines en un 
torneig de primer nivell on es van 
combinar activitats basquetbolístiques i 
experiències de convivència que molts 
d’ells no oblidaran. Esportivament, van 
assolir la millor classificació en els 
darrers anys de participació: el cinquè 
lloc. El dissabte 23 de març de 2013 
van començar el torneig contra l’equip 
local de Cambrils perdent per un ajustat 
64-58 en un partit d’allò més trepidant. 
L’endemà es van imposar al BC Sant 
Quirze per 67-54 en un molt bon partit 
dels jugadors entrenats per la Carla. 
Molt encert en el llançament i un forta 
defensa tota la pista van ser les claus 
de la victòria. A la tarda, l’esforç del 
matí els va passar factura i van perdre 
per 65-38 contra el Toulouse francès. 
La derrota contra el Toulouse va 
condemnar l’equip a haver de lluitar pel 
cinquè lloc. En aquesta fase es va 
imposar al Bàsquet Altafulla per 70-17 i 
a la darrera jornada es va imposar per 
un contundent 52-33 a l’Escola El 
Salvador de Saragossa. 

El miler de jugadors que van participar 
en aquest torneig (44 equips de 4 
categories diferents) van passar el 25 
de març a les instal·lacions de Port 
Aventura.

Pel que fa al torneig cadet femení, 
l’equip entrenat pel Toni Olivares i 
l’Albert Pericas va fer un paper molt 
digne al I Torneig Mercat del Ram de 
Vic-Femení Osona. La competició, de 
tres dies, es va iniciar el 25 de març i 
les franquesines també van debutar 
amb victòria ajustada i treballada 
contra el CB Torelló (46-50). En el 
següent partit, contra les amfitriones, el 
Femení Osona, van caure en un mal 

partit per 32-49. I en el darrer partit 
d’aquesta primera fase, l’equip 
franquesí va caure derrotat contra 
l’equip italià del Fanfulla. La superioritat 
física de les italianes les va portar a 

perdre per un contundent 34-60. 
Aquesta derrota les portava a lluitar 
per la cinquena posició i en aquesta 
lluita, primer es van imposar de forma 
còmoda al Femení Osona B per 57-35 i 
en el darrer partit de la competició van 
caure derrotades per l’Askatuak de 
Sant Sebastià per un clar 37-60.

Aida González i Judith Berruezo, 
medalla de bronze al 
Campionat europeu de Twirling 

Les franquesines Aida González i Judith 
Berruezo, components del Club Twirling 

La Torreta van obtenir medalla de 
bronze al campionat d'Europa celebrat 
a Amsterdam els dies 28, 29 i 30 de 
març de 2013. A la competició hi van 
prendre part clubs procedents de 
Bèlgica, Noruega, Croàcia, Itàlia i 
França, a més d’Holanda, el país 
amfitrió.

L'infantil masculí d'handbol de les 
Franqueses guanya el Torneig de 
Calella

Després de fer un campionat molt 
complet, l’infantil masculí d’handbol del 
PME Les Franqueses va guanyar el 
prestigiós Torneig de Calella de 2013, 
que va tenir lloc durant el període de 
Setmana Santa. L’equip franquesí va 
superar a la semifinal un equip alemany 
a priori més fort físicament i amb més 
llançament. La final, contra l'Epic 
Casino de Matadepera, va acabar en 
empat. Per determinar el guanyador es 
va realitzar una pròrroga on qualsevol 
petit error donaria la victòria a un o 
altre equip. El punt d’inflexió el va 
posar l'equip franquesí, que es va 
acabar emportant una final molt 
treballada i demostrant els mèrits que 
els van portar a aconseguir del títol de 
campions.

ABRIL 2013

El conseller Felip Puig repeteix a 
les trobades de petanca de les 
Franqueses

La XVI Trobada de Petanca, organitza-
da pel Club Petanca Corró d’Amunt i el 
Patronat Municipal d’Esports, es va 
celebrar el dissabte 6 d’abril de 2013 a 
la zona esportiva de Corró d’Amunt. 
Diverses entitats del municipi, el CP 
Bellavista, el CP Corró d’Amunt, el CP 
Llerona i el CP Casal d’Avis de Corró 
d’Avall i el de Bellavista, s’havien citat 
per gaudir d’una matinal amistosa. 

El conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, va participar a la Trobada. 
L’afició del conseller per la petanca és 
coneguda i en diverses ocasions ha 
practicat aquest esport amb les entitats 
del municipi. El conseller Felip Puig i 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, van competir entre ells i 
l’alcalde va resultar-ne el guanyador 
–era la primera vegada que superava 
el conseller. En un ambient distès el 
conseller va assegurar que si hagués 
sabut que l’alcalde estaria tan content 
de guanyar-lo li hauria donat peixet en 
trobades passades. Felip Puig va agrair 
la rebuda del poble de Corró d’Amunt i 
va destacar el gran ambient per part de 
tots els jugadors al llarg de la jornada.

Les partides van començar a les nou 
del matí i es van allargar fins a la una. 
A mig matí, pels volts de les deu, es va 
fer una parada per gaudir d’un 
esmorzar de forquilla i ganivet. Un cop 
acabat l’àpat es va entregar un record 
als representants de les entitats de 
petanca de les Franqueses i tots els 
assistents van rebre un metre per, tal i 
com va dir l’alcalde, “establir una única 
mesura quan juguem”. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
regalar al conseller un exemplar del 
llibre que commemora el 30è aniversa-
ri del Patronat, “30 anys al teu costat”, i 
un clauer. Tant el regidor José Ramírez 
com el director-gerent del Patronat 
Municipal d’Esports, Josep Campaña, 
també van jugar a petanca. La regidora 
de Sanitat i Gent Gran i Agricultura, 
Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria 
Pruna, també va fer acte de presència 

a la trobada.

270 ciclistes participen al XVIII 
Trofeu BTT Corró d’Amunt

El Club Ciclista Corró d’Amunt va 
organitzar el XVIII Trofeu BTT Corró 
d’Amunt el diumenge 7 d’abril de 2013. 
La cursa era vàlida per a l’Open 
Barcelona i la Kid’s Cup, i va reunir més 
de 270 ciclistes. El recorregut tenia una 

distància de 7 km exigents i alhora 
divertits per als participants. L’itinerari 
de la Kid’s Cup tenia una distància de 
350 m. El president del CC Corró 
d’Amunt, Josep Mauri, va dir que el 
circuit és dels més valorats pels 
ciclistes gràcies a la combinació de 
zones molt tècniques. 

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, van valorar el 
paisatge de Corró d’Amunt com a ideal 
per a la pràctica de la BTT. Els boscos 
frondosos amb pistes forestals ràpides 
són de les preferides pels amants 
d’aquest esport. 

La Trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix un centenar de nens i 
nenes

Un centenar de nens i nenes va 
prendre part a la tradicional Trobada 
d'escoles de bàsquet de les Franqueses 
2013 que es va celebrar el cap de 
setmana del 13 i el 14 d’abril al pavelló 
poliesportiu municipal.

Un total de 110 participants d'onze 
equips van prendre part a la jornada 
que va organitzar el Patronat Municipal 
d'Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses.

L'activitat, d'allò més divertida i 
didàctica, suposava el primer “partit” 
de la seves carreres basquetbolístiques 
per a molts. Es van jugar partits, tot 
separant tres categories (2005, 2006 i 
2007). Els clubs participants van ser: el 

PME Les Franqueses, el CB Lliçà 
d'Amunt, el CB Vila de Montornès, el 
CB Santa Perpètua i l'Escola Pia de 
Granollers. Els partits es van disputar 
amb les normes del reglament del 
minibàsquet, on no hi ha puntuació, per 
fomentar el principi bàsic d'aquest 
reglament, jugar. Entre partit i partit, 
l'organització de la trobada, els 
entrenadors de bàsquet del PME Les 
Franqueses, van preparar activitats 
paral·leles en què, de forma individual, 
els jugadors i jugadores van poder 
millorar conceptes de bot i tir de 
manera divertida. Un cop acabats els 
partits es va fer l'entrega de medalles 
per a tots els participants i es va 
realitzar un esmorzar de germanor.

9 franquesins participen al XXXV 
Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate

El XXXV Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate es va disputar 
el cap de setmana del 20 i 21 d’abril de 
2013 a Leganés (Madrid) amb uns 500 
participants. Els karatekes tenien fins a 
13 anys i eren de les categories kata, 
kumite y prekumite. Nou components 
del gimnàs Nokachi de les Franqueses 
formaven part de la selecció catalana: 
Xavi Sevillano, Ainoa Astorga, Jordi 

Valdivia, Aaron Raya, Juan Sánchez, 
Izan Sevillano, Rafa Migueles, Roger 
Burriel i Wiam Koubiss. Al campionat 
van destacar les medalles de bronze de 
Roger Burriel i Juan Sánchez en kumite 
masculí i la proclamació com a campió 
d’Espanya de Jordi Valvidia en 
categoria de prekumite masculí. 

Més de 1.100 participants a l’XI 
Caminada Popular de les 
Franqueses

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès, que va tenir lloc el 21 
d’abril de 2013 al matí, va superar els 

1.100 participants, un nou rècord 
d’inscripcions. El Patronat Municipal 
d’Esports, organitzador de l’esdeveni-
ment, havia previst per a aquesta 
onzena edició poder arribar fins a un 
màxim de 1.200, xifra que se situa ja al 
límit de la capacitat logística per fer que 
una caminada d’aquests tipus sigui 
satisfactòria per a tothom.

Com és tradicional, la sortida i arribada 
es va fer des de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

A partir de les 8 del matí els partici-
pants van fer un recorregut per 
diversos punts del municipi, que els va 
portar a esmorzar a la zona esportiva 
municipal de Corró d’Amunt. Una 
vegada van finalitzar la caminada, tots 
els participants van rebre un obsequi 
commemoratiu, que en aquesta ocasió 
era una capelina amb el logotip del 30è 
aniversari del Patronat Municipal 
d’Esports, un entrepà de botifarra i 
també van participar al sorteig de 
diversos obsequis. 

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès va tornar a comptar amb 
la col·laboració del Club Bàsquet Les 
Franqueses i l’AE Handbol Les 
Franqueses.

Els alumnes de l'Escola de Tennis 
de les Franqueses gaudeixen del 
Trofeu Comte de Godó

El 23 d'abril de 2013 l’Escola de Tennis 

Jordi Plana va fer la tradicional sortida 
al Trofeu Comte de Godó. És el tercer 
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del 
Club de Tennis Cardedeu i els alumnes 
de l'Escola de Tennis de les Franqueses 
del Patronat Municipal d’Esports. Uns 
40 alumnes van gaudir de l’ambient del 
Godó veient diferents partits de 
jugadors com Tommy Robredo, 

Nicolay Davydenko, Tomas Berdych, 
entre d’altres, i també van poder 
demanar autògrafs i fer-se fotos amb 
Rafa Nadal.

MAIG 2013

Tercera posició del cadet femení 
d'handbol al sector de Campionat 
d'Espanya a Castro Urdiales

El 10, 11 i 12 de maig de 2013 es va 
disputar la fase sector del Campionat 
d'Espanya d’handbol a Castro Urdiales 
on el cadet femeni d'handbol de les 
Franqueses va participar. 

Al primer partit davant les locals de 
Castro Urdiales van aconseguir una 
gran victòria en guanyar per un ajustat 
22 a 23 gols. L’endemà, dissabte, van 
jugar davant el BM Zuazo, primeres del 
País Basc. L’enfrontament també va 
ser molt igualat fins al tram final, on les 
jugadores basques van marxar en el 
marcador per 8 gols de diferència. 

El diumenge encara hi havia opcions de 
classificació per al Campionat d’Espan-
ya si es guanyava el Villaverde de 

Madrid i acompanyaven els resultats 
dels altres equips. El partit de Villaver-
de va ser molt intens i, tot i començar 
amb un parcial negatiu, les jugadores 
franquesines van tornar al partit 
escurçant la diferència. A partir de la 
segona meitat el Villaverde va marxar 
en el marcador amb un joc molt 
elèctric. 

La participació en aquest sector s’ha de 
considerar positiva, amb bons resultats 
malgrat que només es va aconseguir 
una victòria. Les dues derrotes van ser 
davant de dos equips molt competitius. 
Cal felicitar les jugadores i el cos tècnic 
per la fita aconseguida, uns grans 
resultats que mostren l'esforç i 
constància d'aquest grup.

Es lliuren els premis del concurs 
de fotografia de l’XI Caminada 
Popular

El 14 de maig de 2013 va tenir lloc 
l’acte de lliurament dels premis del 
concurs de fotografia de l’XI Caminada 
Popular de les Franqueses que es va 
celebrar el mes d’abril organitzada pel 
Patronat Municipal d’Esports. 

L’acte de lliurament es va fer a la 
primera planta del Complex Esportiu 
Municipal de les Franqueses, on hi 
havia instal·lada una exposició amb una 
mostra de les fotografies presentades 
enguany al concurs i va anar a càrrec 
de l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

Els guanyadors del concurs de 
fotografia van ser els següents. Primer 
premi, José Antonio Pérez, de Montor-
nès, que va presentar la fotografia “Un 
día espléndido”. El 2n premi va 
correspondre a Ismael Cañas, de les 
Franqueses del Vallès, amb la fotogra-
fia “Reflexant la caminada”. El 3r premi 
va ser per a Imma Puerto Sánchez, de 
Ripollet, per la instantània “Camí de 
roselles”.

L’infantil femení d’handbol, segon 
a la Fase Sector disputada a Elx

L’equip infantil femení d’handbol de les 
Franqueses, que va disputar el 18 i 19 
de maig de 2013 a Elx la Fase Sector 
per accedir al Campionat d’Espanya es 
va quedar a les portes, amb una 
meritòria segona posició. 

A la competició van jugar-hi l’Elx, el 
BM Roquetas i el BM Cartagena, a més 
del conjunt franquesí. Les jugadores 
franquesines van aconseguir dues 
victòries, davant l’Elx, 20-22, i contra el 
BM Cartagena, 16-33. El partit que 
decidia, doncs, el campió de la Fase 
Sector, va ser el que enfrontava les 

franquesines contra el BM Roquetas. El 
rival es va mostrar molt superior i es va 
endur la victòria per 29-16, aconseguint 

així la classificació per al Campionat 
d’Espanya. L’experiència va ser molt 
positiva per a les jugadores, segur que 
no l’oblidaran. Cal felicitar-les i seguir 
endavant, ja que encara tenen molt 
camí per recórrer.

Quim Magán guanya la cursa El 
Trencacoll

La 1a Cursa de Muntanya El Trencacoll 
es va disputar el diumenge 19 de maig 
de 2013 amb 400 corredors, el nombre 
màxim de participants que s’havia fixat 
el Club Ciclista Corró d’Amunt. 

Per primera vegada, el Club Ciclista va 
deixar la bicicleta per un dia i es va 
calçar les vambes per córrer. Per a la 
prova va recuperar el Trencacoll, un 
antic camí que havia quedat en desús i 
inutilitzable. La cursa oferia dos 
recorreguts: un de llarg de 21 km i un 
altre de curt de 10 km. Tant un 
recorregut com l’altre presentaven uns 

terrenys variats, ràpids i tècnics, i de 
diversos nivells que divertien i feien 
suar de valent els participants. 

El campió absolut de la cursa va ser 
Quim Magán (El Món) amb un temps 
d’1 h 28 min 44 s. 

La satisfacció dels corredors va animar 
els organitzadors a muntar una segona 
cursa l’any vinent. Els participants, a 

més de l’excel·lent organització, van 
destacar els paratges naturals del poble 
de Corró d’Amunt que afegien un plus 
d’atracció a la cursa. 

JUNY 2013

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras 
practiquen vela

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras van 
gaudir d'una jornada de vela el 
dimecres 5 de juny de 2013. Dins del 
Programa Escolar de Promoció 
Esportiva (PEPE), entre el Patronat 
Municipal d'Esports i les escoles es va 
organitzar la sortida de bateig de vela 
al Port Olímpic juntament amb el 
Centre Municipal de Vela de Barcelona.
 
El bon temps i vent de la jornada van 
afavorir la pràctica esportiva. Els nens i 
nenes van participar-hi amb molta 
il·lusió i van poder gaudir d’un esport 
diferent. 

600 esportistes a la XXIX Diada 
de l’Esport

La XXIX Diada de l’Esport, organitzada 
pel Patronat Municipal d’Esports, va 
tenir lloc el dissabte 8 de juny de 2013. 
La jornada va aplegar més de 600 
esportistes amb els seus acompan-
yants animant des de les grades.

A partir de les 9 h es van jugar al 
pavelló i a la pista poliesportiva els 
partits de la secció de bàsquet i 
handbol del Patronat Municipal 
d’Esports. També va haver-hi la 
trobada del grup de bàdminton, 
patinatge, aeròbic, gent gran, psicomo-
tricitat i prebenjamí.  

Tots els participants de la XXIX Diada 
de l’Esport van tenir un petit obsequi: 
un pilota de platja. A més de rebre un 
esmorzar o berenar segons la franja 
horària en què juguessin o competissin. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
donar les gràcies a tots els jugadors, 
esportistes, entrenadors, col·labora-
dors, delegats, amics i familiars per 
acompanyar dia a dia tots els petits 
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esportistes del Patronat i fer que 
l’esport a les Franqueses no pari de 
créixer.

D’altra banda, el diumenge 9 de juny 
va haver-hi jornada de portes obertes a 

la zona d’aigües del Complex Esportiu 
Municipal. Una cinquantena de 
participants van poder gaudir d’una 
estona a la piscina de les Franqueses, 
ja que hi havia lliure accés.

Més de 400 competidors prenen 
part al IV Trofeu d’equips Karate 
Nokachi de les Franqueses

El 8 de juny de 2013 es va celebrar el 
IV trofeu equips Karate Nokachi on es 
van inscriure 12 clubs d’arreu de 
Catalunya. El trofeu va comptar amb la 
participació de més de 400 competi-
dors. 

Les categories van ser des dels més 
petits de 5 anys fins als sèniors, tots 
ells en modalitat de kumite (combat) i 
per equips. Agustín Núñez i Montse 
Marín, responsables d’aquest esdeve-

niment, es van mostrar molt orgullosos 
i agraïts per la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports, Sidorme, 
Sports Granollers, Esclat i Fck, així com 
amb pares i amics que van fer possible 
la IV festa del karate Nokachi.

Alfonso Guillen i Ana Belén 
García, primers classificats de la 
27a Cursa de Bellavista

Alfonso Guillen i Ana Belén García van 
ser el guanyadors de la 27a edició de la 

Cursa de Bellavista celebrada el 9 de 
juny de 2013. La prova, organitzada pel 
Grup Fondistes de Bellavista, amb el 
suport del Patronat Municipal 
d’Esports, va reunir enguany més de 
700 corredors. La forta pluja del 
dissabte, que va obligar a tornar a 
marcar el circuit, i el fet que la Cursa de 
Pineda, que tradicionalment es feia el 
primer diumenge de mes i enguany ha 
estat el segon, va minvar la presència 
de participants a Bellavista en relació a 
l’any passat.

Es dóna la circumstància que en la 
present edició de la prova el guanyador 
masculí, Alfonso Guillen, i el tercer 
classificat Jordi Martos, són de 
Bellavista. El segon lloc va ser per a 
Gerard Molist. La guanyadora en 
categoria femenina, Ana Belén García, 
resideix a Granollers, però també havia 
estat veïna de Bellavista. El segon lloc 
en categoria femenina va ser per a la 
franquesina de Bellavista i component 
del club A 4 El km, Camen Martín, i el 
tercer per a Mari Martínez.

A banda de la bona organització i un 
traçat exigent i atractiu, cal destacar 
una vegada més la gran quantitat 
d’obsequis que l’organització va lliurar 
als participants. Hi havia una samarreta 
tècnica i pantaló, una bossa de 
productes d’alimentació, així com 
esmorzar i fins i tot aperitiu per a qui li 
venia de gust. També es van sortejar 
120 lots de diversos productes entre els 
participants. 

El lliurament de premis de la 27a Cursa 
de Bellavista va anar a càrrec de 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esport, José 
Ramírez, i el president del Club 
Fondistes de Bellavista, Ramón 
Berruezo.

Maverick i Isaac Viñales visiten el 
Centre Tècnic del Vallès

El pilot de Moto3, Maverick Viñales, i el 
seu cosí i també pilot de la mateixa 
categoria, Isaac Viñales, van visitar el 
Centre Tècnic del Vallès el 12 de juny 
de 2013.

 L’alcalde Francesc Colomé i el director 
del Centre, Joan Montcanut, van rebre 
els pilots, que van visitar les instal·la-

cions i, a continuació, van oferir una 
xerrada als alumnes, que els van poder 

fer preguntes i demanar autògrafs. 

115 alumnes gaudeixen de la 
Jornada de Primària 
organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports

El divendres 14 de juny de 2013 a partir 
de les 9 del matí es va realitzar a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall la Jornada de Primària, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports, que va reunir 115 alumnes. 

Tots els participants eren nens i nenes 
de sisè de les escoles de les Franque-
ses del Vallès, concretament del 
Guerau de Liost, Bellavista Joan Camps 
i Joan Sanpera i Torras. Les escoles 
Colors i Camins no hi van assistir 
perquè encara no tenen alumnes de 
sisè.

Un total de 115 escolars van participar 
en la jornada, que estava dividida en 

diferents esports, futbol, handbol, 
bàsquet i bàdminton, que es realitzaven 
entre el camp de futbol, el pavelló i la 
pista poliesportiva.

Els alumnes estaven dividits en 
diferents equips que portaven una 
samarreta (obsequi del Patronat 
Municipal d’Esports) especial per a 
l’ocasió i d’un color diferent per 
diferenciar-se entre equips.

A mig matí el Patronat Municipal 
d’Esports va obsequiar tots els 

participants amb un bon esmorzar per 
agafar forces de cara a la segona part 
de la jornada.

Abans de finalitzar l’activitat i com a 
cloenda es va fer la tradicional foto de 
grup amb la presència de l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramirez, que 
van tenir l’ocasió de saludar i conversar 
amb els nens i nenes de com havia 
anat la jornada.

Gran acollida de la I Edició del 
Torneig de Futbol Base del CF 
Bellavista Milán

El cap de setmana del 15 i 16 de juny 
de 2013 es va celebrar a la zona 
esportiva municipal de Bellavista la I 
edició del Torneig de Futbol Base del 
CF Bellavista Milán amb una molt bona 
climatologia i molta afluència de públic 
als dos camps. 

El torneig va complir els objectius 
marcats, que eren principalment que 

els participants s'ho passessin bé i 
donar una bona imatge del CF 
Bellavista Milán a nivell organitzatiu, 
esportiu i social.

Resultats de les finals: 
-Categoria escola: 
EF Vallès 4 - CF Parets 2
-Categoria prebenjamí: 
CF Parets 6 - UE Sant Fost 2
-Categoria benjamí: 
FC Argentona 3 - UEC Mataró 6
-Categoria aleví: CF Bellavista Milán  - 
CE Lliçà d'Amunt 2

Exitosa cloenda de temporada del 
Club de Bàsquet Les Franqueses

El diumenge 16 de juny de 2013 el Club 
de Bàsquet Les Franqueses va reunir 
uns cent vuitanta participants en el 
tradicional dinar-cloenda de final de 
temporada. En una jornada d'allò més 

divertida, els petits i els pares van 
realitzar partits i competicions al 
pavelló i un cop acabades les diferents 
activitats els assistents van poder 
gaudir del primer bany de l'any a la 
piscina municipal. Aquest any, com a 
l'anterior edició, una botifarrada amb 
mongetes van servir per acomiadar 

una temporada llarga que ha tingut 
com a premi més especial l'ascens del 
primer equip femení a la Segona 
Divisió Catalana.

Després de la botifarrada la junta 
directiva del club va aprofitar per fer un 
sorteig d'articles de l’entitat. A l'acte hi 
van ser presents el regidor d'Esports, 
José Ramírez, i la regidora de Cultura, 
Rosa M. Isidro.

Sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran a Perata- 
llada, l’Estartit i les Illes Medes

El dijous 20 de juny de 2013 va tenir 
lloc la sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran que organitza 
el Patronat Municipal d’Esports. En 
aquesta ocasió van visitar Peratallada, 
l’Estartit i les Illes Medes.

La jornada va iniciar-se ben d’hora, poc 
abans de les 8 del matí, amb el grup de 
56 persones convocades a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Cal destacar la presència de la regidora 
de Cultura, Rosa Maria Isidro, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

Al voltant de les 10.30 h es va arribar a 
Peratallada, un petit poble que pertany 
al municipi de Forallac, al Baix 
Empordà, i que ha estat declarat 
conjunt històric en formar part d’un 
dels nuclis històrics de l’arquitectura 
medieval més importants de Catalunya. 
Es va fer una visita guiada durant la 
qual es va ensenyar als assistents els 
edificis més representatius: l’església, 

l’antiga casa consistorial i les antigues 
muralles de la ciutat.

Finalitzada la visita a les 13.30 h, el 
grup es va desplaçar a l’Estartit, i més 
concretament al Restaurant la Sal, on 
es va poder degustar un menú molt 
complet amb un arròs de la zona.

Per finalitzar la sortida es va realitzar 
un creuer amb un sorprenent trimarà, 
amb visió submarina -únic a Catalun-
ya-, que es distingeix pel confort del 
seu equipament i l’estabilitat en la 
navegació, sent un exemple de 
seguretat gràcies a tres quilles 
compartimentades, així com per la 
seva cabina submergida, dotada de 
grans finestrals per oferir una visió 
excepcional de la riquesa del fons marí 
de les Illes Medes.

L’AE Pompeu Fabra clou la 
temporada

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d'Amunt la tradicional cloenda de 
l’AE Pompeu Fabra. Com cada any es 
va realitzar el torneig de Mixball, que 
consisteix en una lligueta a punts 
combinant partits de bàsquet i de futbol 
7. Cada partit guanyat sumava 3 punts.

S’hi van inscriure 6 equips, encara que 
finalment només van prendre-hi part 5. 
L' equip guanyador va ser l’AE 
Pompeu Fabra, empatat amb Cullell's 
Team. 

El dia del torneig hi van assistir entre 
participants i acompanyants unes 70 
persones. L’entitat espera tornar a 
repetir aquesta activitat l´any vinent.

Molt seguiment de la 1a edició del 
Memorial Juan Blázquez organit-
zat pel CF Bellavista Milán

El cap de setmana del 22 i 23 de juny 
de 2013 es va celebrar la primera 
edició del Memorial Juan Blázquez, 
organitzada pel Club Futbol Bellavista 
Milán. Aquest torneig va retre home-
natge a la trajectòria de Juan Blázquez, 
reconegut entrenador i home de futbol 
que va morir el passat mes de març a 
l’edat de 64 anys. Entre altres equips 
havia dirigit tres dels participants al 
torneig, la UE Canovelles, l’EC 

Granollers i el CF Bellavista Milán. 
L’altra conjunt participant va ser el CF 
Les Franqueses.

El desenvolupament del torneig va tenir 
molt de seguiment, sobretot el 
dissabte, amb gran afluència de públic i 
mitjans de comunicació. Va ser un 
emotiu reconeixement a una persona 
molt coneguda a nivell futbolístic 
comarcal i també en altres àmbits 
socials i empresarials.

Els resultats dels partits van ser els 
següents:
-Semifinals: CF Les Franqueses 3 - EC 
Granollers 6; CF Bellavista Milán 3 - UE 
Canovelles 1
-Final: CF Bellavista Milán 2 - EC 
Granollers 2 (l’EC Granollers va ser el 
guanyador en vèncer a la tanda de 
penals per 2 gols a 3).

Alta participació d’esportistes i 
familiars a la cloenda de la 
temporada de tennis i pàdel

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la zona esportiva municipal de 
Corró d’Avall la cloenda de la tempora-
da de tennis i pàdel. L’activitat va 
reunir molts participants, que van 
poder gaudir d’una gran matinal 
practicant el seu esport.

En tennis, de les 8.30 a les 10 h van 
prendre-hi part 20 adults. De les 10 a 
les 11 h van fer-ho 22 nens i nenes 
nascuts els anys 2004, 2005 o 2006. De 
les 11 a les 12 h hi van prendre part 20 
nens i nenes dels anys 2001, 2002 o 
2003, i de les 12 a les 13 h, 10 nens i 
nenes del 1996 fins al 2000.

En total, doncs, per la cloenda del 
tennis van passar 72 alumnes i els seus 

corresponents pares i mares o 
familiars, més de 150 persones en 
total, que van poder gaudir de campio-

nats per parelles de pares/mares i fills. 
La matinal també va comptar amb la 
presència del regidor d'Esports, José 
Ramírez.

Pel que fa al pàdel hi van participar uns 
70 alumnes, els quals es van dividir en 
dos quadres per fer un minitorneig 
entre ells (campionat masculí i femení).

A partir de les 13 h tothom que va 
assistir a la jornada va poder gaudir 
d’un refrigeri a la pista poliesportiva 
coberta, on posteriorment va haver-hi 
una entrega d’obsequis i un sorteig de 
diferent material.

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses guanya la Granollers 
Cup de la seva categoria

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses es va classificar com a 
primer de grup a la fase regular de la 
Granollers Cup, després de guanyar 
tots els seus partits. El diumenge 30 de 
juny de 2013, però, era el torn de la 
veritat ja que es jugaven les fases finals 
de la competició.

Així doncs, a vuitens de final van 
guanyar amb comoditat el Helset if, per 
21 gols a 10. A quarts de final van 
guanyar el Charlottelund-1 per 17 a 14, 
en un partit que ja havien sentenciat a 
la mitja part. A semifinals es van 

enfrontar a l’equip Vestby Hk, format 
per unes jugadores noruegues molt 
fortes fisicament, però a qui van poder 
guanyar per 14 a 9. Aquest resultat els 
va donar el pas a la final del torneig, 
que van haver de jugar contra el 
conegut equip de l’Handbol Puig d'en 
Valls d'Eivissa al Palau d'Esports de 
Granollers. Les noies franquesines van 
jugar una molt bona final, que van 
guanyar per 16 gols a 9. 

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, va poder celebrar amb les 

jugadores aquesta victòria tan impor-
tant.

El Pavelló Poliesportiu Municipal i la 
pista coberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall van acollir, 
entre dijous i diumenge, 128 partits de 
la Granollers Cup 2013. Organitzada pel 
BM Granollers amb la col·laboració de 
l’AEH Les Franqueses, aquesta 
competició té com a objectiu promocio-
nar l'handbol i valors com l'esportivitat, 
el respecte i el joc net entre els més 
joves.
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Recepció de l’Ajuntament als tres 
equips d’handbol més destacats 
de les Franqueses

Els equips d’handbol del municipi 
continuen sumant èxits esportius. És 
per això que l’Ajuntament els va 
organitzar, com va sent habitual els 
darrers anys, una recepció per 
reconèixer públicament el seu esforç. 

A l’acte, que es va fer el 2 de juliol de 
2013 a la tarda a la sala de plens de 
l’Ajuntament, es va homenatjar els 
integrants del sènior masculí de l’AEH 
Les Franqueses i les integrants dels 
equips cadet i infantil femenins del 
Patronat Municipal d’Esports.
 
L’acte, al qual van assistir l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, i el 
president de l’AEH Les Franqueses, 
Rafael Rosario, a més dels integrants 
dels equips i pares i mares dels 

jugadors, va consistir en el lliurament 
de plaques commemoratives per part 
de l’alcalde als capitans i entrenadors 
de cada equip, el lliurament d’un 
obsequi per part del Patronat a cada 
membre dels equips, la seva signatura 

en el llibre d’honor, i la foto de grup. 
Enguany, a banda de la típica foto dels 
homenatjats a les escales de l’edifici de 
l’ajuntament també se’n van fer una a 
la plaça mirant cap amunt, ja que el 
fotògraf estava situat al balcó. Acte 
seguit es va fer un piscolabis per a tots 
els assistents.

Pel que fa a les gestes esportives 
d’aquests equips, cal recordar que el 
sènior masculí de l’AEH Les Franque-
ses va aconseguir l’ascens a la Segona 
Divisió Catalana en quedar 2n de la 
primera fase del grup B de la 3a Divisió 
Catalana Preferent. Per la seva banda, 
l’equip cadet femení del PME va 
quedar 4t al Campionat de Catalunya, 
3r al sector del Campionat d’Espanya 
que es va fer a Castro Urdiales i 
campió de la Granollers Cup de la seva 
categoria. L’infantil femení del PME va 
quedar 1r de la fase regular de la Lliga 
Catalana, subcampió de Catalunya i 2n 
al sector del Campionat d’Espanya 
celebrat a Elx.

Recepció de l’Ajuntament als 
equips sèniors femenins del CE 
Llerona i del CB Les 
Franqueses

El 3 de juliol de 2013 a la tarda, 
l’Ajuntament va fer una recepció als 
equips sèniors femenins del Club 
Esportiu Llerona i del Club Bàsquet Les 
Franqueses per reconèixer públicament 

la bona temporada que van fer i que va 
acabar amb l’ascens de categoria de 
tots dos equips. L’amateur femení del 
CE Llerona va pujar a la lliga Preferent i 
el sènior femení del CB Les Franqueses 
ho va fer a la 2a Divisió Catalana.
 
L’homenatge va tenir lloc a la sala de 
plens de l’Ajuntament i com el dia 
anterior, dia en què es va fer la 
recepció a tres equips d’handbol del 
municipi, el procediment va ser el 
mateix: atorgament de plaques als 

representants de cada equip, entrega 
d’un petit obsequi i signatura en el 
Llibre d’Honor d’Esports per part de 
cada integrant dels equips, foto de grup 
i piscolabis final al darrere de l’edifici 
consistorial.
 
A banda de jugadores i entrenadors 
dels clubs, a l’acte també hi van assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el president del CE Llerona, 
Jaume Viñas, i el del CB Les Franque-
ses, Esteve Moliner.

La Societat de Caçadors participa 
a la Festa Major de Bellavista

La Societat de Caçadors de Bellavista 
va participar enguany a la Festa Major 
de Bellavista. En concret, va organitzar 
un campionat de tir el dia 6 de juliol de 
2013. L’entitat franquesina va muntar 
un recorregut de caça al Camp de Tir 
de les Franqueses, situat al camp de Ca 
l’Aymerich de Corró d’Amunt. L’activi-
tat va començar a les 9 del matí i va 
comptar amb una bona participació.

Destacada participació del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses al 
LXIV Campionat de 
Catalunya Absolut i XVI Para-Ar-
chery

El LXIV Campionat de Catalunya 
Absolut i XVI Para-Archery es a 
celebrar el 7 de juliol de 2013 a l'estadi 
de Can Jofresa de Terrassa. Hi van 
participar 115 esportistes representants 
de diferents clubs de Catalunya i va 
destacar la presència del president de 
la Federació Catalana de Tir amb Arc, 
Francesc Altarriba, i el subdirector 
general d'Activitats Esportives i 
Infraestructures del Consell Català de 
l'Esport, Oriol Marcé.

Tots els participants van enfrontar-se a 
un doble repte: mesurar-se amb altres 
arquers i aguantar una forta calor. El 
Club de Tir amb Arc Les Franqueses va 
participar en el Campionat amb 12 
arquers i va obtenir resultats notables 
en les diferents categories i modalitats 
en què van participar.
 
En la modalitat d'arc recorbat categoria 
esquirol va destacar el primer lloc 
d'Izan Garcia amb 301 punts i el tercer 

lloc de Guerau Camí amb 183 punts en 
la distància de 12 metres.
 
En la modalitat d’arc recorbat categoria 
benjamí Ruben Ruiz va obtenir una 
meritòria tercera plaça amb 315 punts 
en una atapeïda competició on entre el 
segon i quart classificat només hi va 
haver 2 punts de diferència, i a més, el 
guanyador va batre rècord del 
campionat. Joan Arnal va obtenir la 
quarta plaça amb 314 punts.

Claudia Gómez va obtenir el primer lloc 
en la modalitat d'arc recorbat categoria 
aleví femení amb 554 punts tirant a 
dues distàncies, una primera tanda a 

30 metres i una segona a 18 metres. 
En aquesta mateixa modalitat en 
masculí Alfred Rodriguez va aconseguir 
la quarta plaça amb 492 punts i també 
va destacar la bona classificació 
d'Arnau Altarriba incorporat recent-
ment al Club.

Una altra nova incorporació al Club, 
Sonia Arredondo, va obtenir una 
meritòria cinquena plaça en arc 
recorbat novell tirant a 50 i a 30 
metres.
 
Alicia Viladomiu va ser primera en la 
seva categoria, arc nu sènior femení, 
amb 256 punts a gran distància de la 
segona classificada, tirant a 30 i 18 
metres. En aquesta mateixa modalitat 
en masculí, els arquers Ramon, Àngel i 
Jordi van enfontrar-se als millors de 
Catalunya obtenint uns resultats que 
amb seguretat milloraran en futurs 
esdeveniments.

S’inaugura el primer parc indoor 
d’Europa dedicat als esports 
extrems

El 4 de juliol 2013 es va obrir al públic el 
Green Indoor Park, el primer parc d’oci 
d’Europa que combina esports extrems 
amb activitats recreatives. Aquest 

equipament pioner ocupa 25.000 m2 
de superficie en unes antigues naus 
situades al camí de Can Carreró de les 
Franqueses. L’espai el van inaugurar 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el secretari general de 
l’Esport, Ivan Tibau, i el director general 
del Green Indoor Park, Hugo Arnaiz.
Al parc s’hi poden trobar des 
d’instal·lacions amb rampes per 

practicar esports extrems com l’skate, 
els patins o les bicicletes BMX, un 
circuit de karts elèctrics, màquines de 
jocs que simulen les curses de Fórmula 
1, escalèxtric, jocs infantils amb 
inflables, un rocòdrom, circuit de trial, 
etc. La inversió que s’ha fet per 
condicionar les naus és d’1,5 milions 
d’euros i ha permès crear una vintena 
de llocs de treball fixos. L’horari 
d’obertura és de dimecres a divendres 
de 16 a 22 h i els dissabtes i els 
diumenges de 10 a 20 h, i les tarifes 
van des dels 2 euros de l’entrada de 
visitant fins al 16 euros per a un dia 
complet.

A banda de la passejada per totes les 
instal·lacions, els representants polítics 
van voler provar els karts elèctrics i van 
fer unes quantes voltes al circuit. Al 
final de l’acte inaugural, tant l’alcalde 
de les Franqueses com el secretari 
general de l’Esport van firmar a sobre 
d’un dels grans grafits que hi ha per 
totes les parets de l’espai, la majoria 
dels quals són obra del conegut grafiter 
barceloní Berok.

A banda de l’alcalde, també van ser 
presents a la inauguració per part de 
l’equip de govern de l’Ajuntament de 
les Franqueses el regidor d’Esports, 
José Ramírez, la regidora de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut, Rosa M. 
Isidro, el regidor d’Urbanisme, Esteve 
Ribalta, la regidora de Polítiques 
Socials, Gisela Santos, i la d’Obres i 
Serveis, Vanessa García.

Finalitzen amb èxit les 
activitats d'estiu del Patronat 
Municipal d'Esports

El 26 de juliol de 2013 van finalitzar les 
activitats esportives d'estiu que 
organitza el Patronat Municipal 
d'Esports. En aquesta edició, el Juliol 
Esportiu va comptar amb un total de 
357 participants d’edats compreses 
entre els 5 i els 16 anys. Com cada any 
els nens i les nenes van poder utilitzar 
pràcticament tots els espais esportius 
de què disposa la zona esportiva de 
Corró d'Avall: el camp de futbol, el 
camp de futbol 7, pistes de tennis, el 
pavelló, la pista poliesportiva i les 
piscines cobertes i descobertes del 
Complex Esportiu Municipal de les 
Franqueses. En tots aquests espais es 
van poder realitzar activitats esportives 
com ara futbol, bàsquet, handbol, 
tennis, voleibol, bàdminton, etc.

També es van portar a terme altres 
activitats fora de la zona esportiva com 
ara la cursa d'orientació al parc de 
Milpins i la bicicletada que es va 
realitzar en un circuit pel poble amb 
sortida i arribada a la zona esportiva 
municipal. Aquestes activitats es van 
realitzar dins de l'horari del Juliol 
Esportiu, de 9 a 13 h. 

A part de les activitats diàries, cada 
grup va poder realitzar també activitats 
puntuals que duraven matí i tarda fora 
de les Franqueses:
-Sant Quintí de Mediona: circuit de 
tirolines
-Navarcles: caiac, escalada, canoa
-Collbató: “trekking” per la muntanya i 
escalada
-Parc Vallparadís: cursa d'orientació i 
escalada al rocòdrom
-Saldes: taller d'orientació i circuit de 
tirolines i ponts de mico

També s'ha de destacar la sortida que 
es va fer als Campionats del Món de 
Natació que es van portar a terme a la 
ciutat de Barcelona.

Per altra banda, el 26 de juliol també va 
acabar l'Escola de tennis i pàdel d'estiu. 
Aproximadament un centenar de 
participants van gaudir d'aquests 
esports durant el mes de juliol. Pel que 
fa al tennis hi havia grups segons edats 
on els participants van poder fer un 

intensiu cada dia de dilluns a divendres 
en la seva hora programada. En el cas 
del pàdel es van fer grups on cadascun 
d'ells va fer un petit intensiu d’1, 2 o 3 
dies a la setmana.

Per últim, dir que el 26 de juliol també 
van finalitzar els campus de futbol 
organtizats pel CE Llerona i el CF Les 
Franqueses, que es van portar a terme 
a la zona esportiva de Llerona i de 
Corró d'Amunt. Els clubs van acabar 
molt satifets de la participació obtingu-
da.

AGOST 2013

L’equip Missirah de Parets 
guanya el III Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

La final de la tercera edició del Torneig 
Solidari de Futbol de les Franqueses, 
que es va jugar el 17 d’agost de 2013 a 
la tarda al Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Avall, va ser molt disputada. El 
partit, que enfrontava l’equip Missirah 

de Parets del Vallès amb el Banjae de 
Canovelles, va decantar-se a favor dels 
primers, que van acabar guanyant, 
després d’una pròrroga, pel resultat de 
3 gols a 2.

El matx, que va aixecar molta expecta-
ció i va omplir les grades de gom a 
gom, va ser molt emocionant, a causa 
de la igualtat i el bon joc dels dos 
equips. Si bé es van avançar els 
canovellins, els paretans van poder 
empatar el partit, i fins i tot posar-se 
per davant amb un 2 a 1. El Banjae, 
però, no va deixar d’atacar la porteria 
contrària fins que va aconseguir 
l’empat a 2 gols a pocs minuts del final 
del temps reglamentari. Tot apuntava 
que s’hauria de jugar mitja hora més de 
temps extra. I així va ser. A la pròrroga, 

però, només va poder marcar un dels 
dos equips, el Missirah, que va acabar 
enduent-se el torneig.

A l’acte d’entrega de premis van ser-hi 
presents l’alcaldessa accidental de les 
Franqueses, Rosa Maria Pruna, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. A la 
cerimònia es van donar trofeus al millor 
porter i al millor golejador del torneig, 
que van guanyar dos integrants de 
l’equip de Mataró, i als dos equips que 
van disputar la final.

Aquest és el tercer any que se celebra 
aquest torneig que organitza l’Associa-
ció Esportiva d’Immigrants del Vallès 
Oriental, amb seu a Bellavista, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Enguany 
hi han participat deu equips provinents 
de Vic, Mataró, Sabadell, Montornès, 
Parets, Granollers i Canovelles. La 
competició va començar el 22 de juny, 
cosa que va permetre poder disputar 
més partits que l’any passat, tots al 
Camp de Futbol Municipal de Corró 
d’Avall.

El CF Olímpic La Garriga guanya 
el 33è Trofeu Electrocamps de 
futbol

El 31 d’agost de 2013 a la tarda es va 
disputar la 33a edició del Trofeu 
Electrocamps de futbol a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. El 

guanyador del torneig va ser el CF 
Olímpic La Garriga. En segon lloc va 
quedar el CF Les Franqueses i en 
tercer el CF Vilanova del Vallès.

El torneig triangular, que constava de 
tres partits de 45 minuts de durada 
cadascun, va començar a les sis de la 
tarda, amb el partit entre els 
garriguencs i els vilanovins. Aquest 
matx va acabar amb empat a 0 gols i 
es va haver de resoldre a la tanda de 

penals, en què els garriguencs van 
acabar marcant quatre penes 
màximes, mentre que els vilanovins 
només en van transformar tres.

En el següent partit es van enfrontar 
l’equip local i organitzador del torneig, 
el CF Les Franqueses, i el perdedor del 
primer partit, el CF Vilanova del Vallès. 
Els franquesins es van mostrar 
superiors i van acabar guanyant per 1 
gol a 0. El darrer matx va enfrontar el 
conjunt local i l’equip garriguenc. 
Després d’una gran igualtat en el joc 
desenvolupat per ambdós conjunts, 
una rematada dins de l’àrea a les 
acaballes del partit va donar la victòria 
a l’Olímpic La Garriga, que es va 
acabar enduent el torneig. 
A l’entrega de les copes hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, i Marcel Camps i David 
Camps, en representació de l’empresa 
franquesina patrocinadora del torneig, 
Electrocamps.

SETEMBRE 2013

El CE Llerona guanya el III Torneig 
de Futbol Trofeu Ajuntament de 
les Franqueses

El Club Esportiu Llerona es va adjudicar 
el 4 de setembre de 2013 la tercera 
edició del Torneig de Futbol Trofeu 
Ajuntament de les Franqueses en 
derrotar el Club Futbol Les Franqueses 
pel resultat de 2 gols a 0. Al partit pel 
tercer i quart lloc, el CF Bellavista Milan 
va vèncer la US Corró d’Amunt per 3 
gols 1.

El III Torneig de Futbol Trofeu Ajunta-
ment de les Franqueses, organitzat pel 
Patronat Municipal d’Esports amb la 
col·laboració dels clubs participants, els 
més representatius del municipi, es va 
disputar els dies 3 i 4 de setembre.

A les 10 de la nit va començar, al Camp 
de Futbol Municipal de Corró d’Avall, la 
gran final del torneig entre el CE 
Llerona i el CF Les Franqueses, una 
reedició de la final de l’any passat, en 
què va guanyar el CF Les Franqueses 
per 3 gols a 2. El CE Llerona, doncs, 
tenia ganes de revenja i de seguida va 

fer notar que volia endur-se la copa. Al 
minut 9, després d’una jugada indivi-
dual per la banda dreta, Adrià Bona-
chela va driblar el seu defensor al límit 
de l’àrea i va engaltar un potent xut a 
l’escaire que va acabar al fons de la 
xarxa. El CE Llerona va continuar 
dominant la primera part.

A la represa, però, el CF Les Franque-
ses va sortir amb moltes ganes. Amb 

tot, va ser el jugador lleroní Àlex 
Español qui va estar a punt de marcar 
el segon gol per al seu equip enviant la 
pilota al pal al minut 11 de la segona 
part. Vuit minuts després, va ser el CF 
Les Franqueses el que va enviar una 
pilota al pal de la porteria defensada 
pel Llerona, en una jugada en què es 
va reclamar falta al porter. Quan 
semblava que el marcador ja no es 
mouria, Àlex Español va sentenciar la 
final amb el segon gol per al seu equip 
a tres minuts de l’acabament del matx.

A l’entrega dels premis per a tots els 
equips (vals en material esportiu per 
valor de 800 euros per al primer 
classificat, 600 per al segon, 400 per al 
tercer i 200 per al quart), hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, els presidents dels clubs 
i els capitans dels quatre conjunts. Acte 
seguit es va fer la foto de l’equip 
guanyador, que en les tres edicions del 
torneig sempre ha estat un equip 
diferent. En la primera va ser el CF 
Bellavista Milan i en la segona el CF 
Les Franqueses.

Quatre joves arquers del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses 
participen a la 10a edició del 
Trofeu Futurs Campions

El 8 de setembre de 2013 es va 
celebrar la 10a edició del Trofeu de 
Futurs Campions, amb la participació 
de quatre joves arquers del Club de Tir 

jugat, en camp de futbol 7, uns 120 
partits en total. Els resultats de les 
finals, la totalitat de les quals es van 
disputar diumenge a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, van ser els 
següents:
-Prebenjamí: Fundació Marcet, 4 – EC 
Granollers, 0
-Benjamí: Vila-real CF, 1 – Damm, 0
-Aleví: FC Barcelona, 1 – UD Cornellà, 0

En l’edició d’enguany de la competició, 
que ha tornat a organitzar amb èxit 
l’empresa Eventually Sport&Events 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d'Esports de les Franqueses, 

aquest municipi ha estat protagonista 
destacat, ja que ha estat seu de dues 
de les tres categories en la fase prèvia 
del torneig: l’aleví s’ha disputat a les 
instal·lacions municipals de Corró 
d’Avall i la prebenjamí a les de Corró 
d’Amunt.

Primers partits amistosos de la 
temporada de l'Escola de Bàsquet 
del PME

El 13 de desembre de 2013 van tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses els primers partits 

amistosos d’aquesta temporada de 
l’Escola de Bàsquet del Patronat 
Municipal d’Esports. En una hora es 
van disputar molts minipartits que van 
fer gaudir els més menuts de la secció 
de bàsquet. Els equips entrenats per 
Javi Liria i Josep Lozano es van 
enfrontar als de l’Escola del CB 
L'Ametlla. De mica en mica, aquets 
petits van aprenent la normativa del 

bàsquet i el que és més important, 
aprenen tot divertint-se.

Exhibició dels grups d’aeròbic 
escolar del PME

El 14 i 15 de desembre de 2013, el 
Patronat Municipal d’Esports va 
organitzar una exhibició de ball al 
pavelló poliesportiu municipal de Corró 
d'Avall. 

Les 21 nenes dels grups d’aeròbic que 
organitza el PME a les escoles Guerau 
de Liost, Joan Sanpera i Camins van 
mostrar al públic assistent les coreo-
grafies treballades durant aquest 
primer trimestre. Els nervis previs no 
van impedir que les nenes s’ho 
passessin d’allò més bé.

L’aleví femení d’handbol de les 
Franqueses participa a l’Hamboli-
cat d’Igualada

El 15 de desembre de 2013 l’aleví 
femení d’handbol de les Franqueses va 
disputar el torneig Hambolicat amb 
motiu de la Marató de TV3 a Igualada. 

El torneig va durar tot el matí i les 
franquesines van disputar tres partits. 
Els dos primers partits els van jugar 
contra el Tarragona i el Tàrrega A, amb 
reglament aleví expert de la federació. 
Per als qui no coneguin aquesta 
modalitat, es juga a camp sencer i es 
saca de centre després dels gols (una 
introducció a la zona). El tercer partit el 
van jugar amb reglament de minihand-
bol i a camp petit contra el Tàrrega B. 
L’equip franquesí estava format per 
només 6 nenes. Tot i amb això es va 
competir i treballar molt, guanyant el 
primer i el tercer partit i perdent contra 
el Tàrrega A de 2 gols de diferència. 

A més a més dels partits, els partici-
pants del torneig també podien gaudir 
d’una zona lúdica amb inflables, pintura 
de cara i diverses activitats, d’una 
xocolatada gratuïta, i pagant un petit 
import, fins i tot podies fer un passeig 
en globus.

En definitiva, les nenes s’ho van passar 
molt bé i van competir amb moltes 
ganes, tot col·laborant amb la Marató 
de TV3, que aquest any lluitava contra 
les malalties neurodegeneratives.

Presentació dels equips del CF 
Bellavista Milan

El 15 de desembre de 2013 es va fer la 
presentació de tots els equips del Club 
Futbol Bellavista Milan a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
En total van desfilar per la gespa 130 
jugadors i jugadores, esportistes que 
formen part d’un dels dotze equips del 
club de Bellavista. A la presentació hi 
va assistir l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
membres de la renovada junta directiva 
de l’entitat que encapçala Paco Flores.

Consell General del Patronat 
Municipal d’Esports

El 17 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sessió del Consell General 
del Patronat Municipal d’Esports a la 
sala polivalent del Complex Esportiu 
Municipal, acte que va estar presidit pel 
regidor d’Esports, José Ramírez, i que 
va reunir el conjunt de les entitats 
esportives locals i altres entitats, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel Patronat Municipal 
d’Esports durant l’any 2013 i la previsió 
per al 2014.

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millora en les instal·la-
cions esportives, de l’escola esportiva 
municipal, del manteniment de les 
instal·lacions, de les dades de participa-
ció del Patronat i del Complex Esportiu 
Municipal i de la convocatòria de 
subvencions per a activitats esportives 
per a l’any 2014. 

Cal destacar també l’assistència de 
Josep Randos, Rosa M. Isidro i Àngel 
Profitós, regidors de l’Ajuntament i 
membres del Consell d’Administració 
del Patronat Municipal d’Esports. Al 
finalitzar la sessió, el Patronat Munici-
pal d’Esports va oferir un refrigeri a tots 
els assistents per tal d’acomiadar l’any 
esportiu 2013 i felicitar a tothom les 
festes de Nadal.

Esmorzar de Nadal del Grup 
d’Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME

El 19 de desembre de 2013 va tenir lloc 

amb Arc Les Franqueses. La competi-
ció es va fer al camp municipal de tir 
amb arc del Fossat del Castell de 
Montjuïc de Barcelona. 

És un trofeu amb el qual s’inicia la 
temporada i en el qual només partici-
pen les categories dels més joves, és a 
dir, esquirol, benjamí, aleví, infantil, 
cadet i júnior (femení i masculí). Hi va 
haver una assistència rècord de més 
de cinquanta inscrits quatre dels quals 
eren representants del club franquesí, 
que van obtenir bons resultats. Així, 
Izan i Joan van quedar tercers en les 
seves categories (esquirol i benjamí). 
Claudia va quedar primera en aleví 
femení, i Alfred, quart en aleví masculí.

La jornada va ser una festa de l’arc per 
als nens i els familiars. Hi va haver molt 
bon ambient entre tots els nens i 
nenes, reflectint que el tir amb arc és 
més que un esport.

VI Torneig d’handbol Joan 
Sanpera de Festa Major

El 14 de setembre de 2013 va tenir lloc 
el VI Torneig d’handbol Joan Sanpera al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, amb motiu de la Festa 

Major de Corró d’Avall. Des de la 
categoria prebenjamí fins a la infantil, 
els equips van jugar un partit davant el 
BM Granollers de la seva corresponent 
categoria.

Un total de 14 equips van prendre part 
en aquest torneig amb un total de 160 
participants. Els equips van ser 1 
prebenjamí masculí, 2 benjamins 
masculins, 1 aleví femení, 2 alevins 
masculins i 1 infantil masculí. 

Els premis van ser per al 1r i 2n 
classsificat, per al millor jugador del 
partit, el millor jugador local i el màxim 
golejador de l’enfrontament. El regidor 

d’Esports, José Ramírez, va estar 
present a l’entrega de premis.

El Patronat Municipal d’Esports, 
col·laborador d’aquesta activitat que va 
organitzar l’AEH Les Franqueses, va 
obsequiar tots els participants amb un 
esmorzar.

55 corredors participen a la II 
Clàssica Ciclista de les 
Franqueses

El 14 de setembre de 2013 a la tarda es 
va disputar la II Clàssica Ciclista de les 
Franqueses, una cursa organitzada per 
la Unió Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, dins del programa d’actes de 
la Festa Major de Corró d’Avall. La 
distància a recórrer van ser 100 km en 
un circuit de 10 km que discorria per 
carreteres i carrers de Corró d’Avall, 
Llerona i Marata. Un recorregut amb 
pujades curtes i fortes que va fer-se 
molt dur per als 55 ciclistes que van 
prendre la sortida. Els participants 
pertanyien a una d’aquestes tres 
categories: elit, sub23 i master 30.

Cal destacar la presència d’un equip 
francès, el Martigues, que tenia dins les 
seves files el darrer guanyador del tour 
de Bulgària. El guanyador absolut va 
ser el corredor francès Cedric Eusta-
che, amb un temps total de 2 hores i 41 
minuts. Eustache va anar a una 
velocitat mitjana de 42,480 km per 
hora. D’altra banda, el corredor local 
Santi Segú va ser el guanyador a la 
categoria Master 30.

80 jugadors al 3 x 3 de bàsquet de 
la Festa Major de Corró d’Avall

El 14 de setembre de 2013 al matí, 
amb motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall, es va celebrar a la pista 
poliesportiva coberta de la zona 
esportiva municipal un 3 x 3 de bàsquet 
amb els jugadors i jugadores dels 
diferents equips del Patronat Municipal 
d’Esports.

Més de 80 basquetbolistes, de 
categories compreses entre premini i 
cadet, van gaudir de l’esport de la 
cistella competint entre ells separats 
per categories, i en equips de 3 o 4 
jugadors. Després de quatre hores de 

bàsquet, els equips vencedors en les 
diferents categories van ser: en 

categoria premini, Lakers; en mini, 
Toros; en infantil, Guays; i en cadet 
Equip 2.

Tots els participants van rebre esmor-
zar i medalles commemoratives, així 
com obsequis per als equips guanya-
dors.

Trenta participants al 
III Campionat de tie-breaks amb 
motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall

El 14 de setembre de 2013, amb motiu 
de la Festa Major de Corró d'Avall, el 
Patronat Municipal d'Esports va 
organtizar el III Campionat de 
tie-breaks a les pistes de tennis 
municipals de Corró d'Avall. Hi van 
participar una trentena de tennistes, 
entre adults i infants.

Es van fer campionats de tie-breaks a 
15 punts (adults) i pel que fa als més 
joves alguns van fer també tie-breaks a 
15 punts i una lligueta de tots contra 
tots. Cada participant va disputar un 
mínim de 2 partits de tennis. 

El Patronat Municipal d'Esports va 
obsequiar tots els participants amb una 
medalla i esmorzar.

La Festa de la bicicleta urbana 
d’enguany compta amb 200 
participants

El 15 de setembre de 2013 al matí va 
tenir lloc la Festa de la bicicleta urbana 
que tradicionalment organtiza el 
Patronat Municipal d’Esports dins dels 
actes programats de la Festa Major de 
Corró d’Avall. Més de 200 participants 
van poder gaudir d’un circuit urbà 
d’uns 12 km de distància, que va 
passar per Corró d’Avall, Bellavista i 

en el Complex Esportiu Municipal el 
tradicional esmorzar de Nadal de la 
gent gran. Tots els participants (uns 60) 
del Grup d'Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME van poder gaudir de 
l'esmorzar amb la presència de 

l'alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Durant l'acte es va fer un brindis, on es 
va desitjar unes bones festes i un feliç 
2014. Abans d'acabar l'acte tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l'alcalde i del regidor que de 
ben segur serà de bon ús per fer 
activitat física.

Uns 60 alumnes van participar a 
la trobada de Nadal de l’Escola de 
Tennis del PME

El 21 de desembre de 2013 a la tarda, 
l'Escola Municipal de Tennis de les 
Franqueses va realitzar la seva 
tradicional Trobada de Nadal. Hi van 
participar uns 60 alumnes des dels 
nens més petits de l'escola de tennis 
(infants de 5 anys), fins als nois de 
15-16 anys.

La trobada de Nadal va consistir a 
jugar una sèrie de campionats tennís-
tics on els alumnes jugaven un mínim 
de 2 partits. L'objectiu de la Trobada és 
que tots els nens passessin una 
divertida tarda jugant a tennis.

Els resultats dels diferents campionats 
realitzats segons les edats van ser:

-Campionat d'alumnes (anys 
2007-2008): finalista de consolació, 
Miquel Ortega; guanyador de consola-
ció, Marc Argemí; finalista de la fase 
final, Gerard Guiu; guanyador de la fase 
final, Neus Cebrian.
-Campionat d'alumnes (anys 
2005-2006): finalista de consolació, 
Noa Pardillo; guanyador de consolació, 

Gerard Navarro; finalista de la fase 
final, Esteve Ortega; guanyador de la 
fase final, David Müller.
-Campionat d'alumnes (anys 
2002-2003-2004): finalista de consola-
ció, Marc Pérez; guanyador de 
consolació, Daniel Noé; finalista de la 
fase final, Nil Morales; guanyador de la 
fase final, Màxim Chornyy.
-Campionat d'alumnes (anys del 1996 
al 2001): finalista de consolació, Èric 
Cejudo; guanyador de consolació, 
Rafael Barrio; finalista de la fase final, 
David Barrio; guanyador de la fase 
final, Arnau Caralt.

Tots els finalistes i guanyadors van 
rebre com a premi una medalla i tots 
els participants a la trobada de Nadal 
van ser obsequiats amb un suc de 
fruites i una felicitació de Nadal de part 
de l'Escola de Tennis Jordi Plana i del 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès.

Santi Segú i Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista Les 
Franqueses, subcampions de 
Catalunya de Ciclocròs

El 22 de desembre de 2013 es va 
disputar a Manresa el Campionat de 
Catalunya de Ciclocròs, amb la 
participació de corredors de la Unió 
Ciclista Les Franqueses. 

Santi Segú va quedar subcampió de 
Catalunya en la categoria master 30, 
Antoni Serra també va ser subcampió 
de Catalunya en mastrer 60 i Marc 
Ortega va ser 4t en master 40. La 
prova es va disputar en un circuit molt 
tècnic, magnífic per a la pràctica del 
ciclocròs.

El VI Torneig d'Handbol Memorial 
Joan Bufí compta amb la partici-
pació de 26 equips

El 28 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sisena edició del Torneig 
d'Handbol Memorial Joan Bufí al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, organitzat pel club AEH 
Les Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports. 

El format del torneig consistia en què 
cada equip local de les Franqueses, des 
de la categoria escola fins al juvenil 

femení (13 en total), jugués un partit 
davant un equip rival. Els clubs 
convidats van ser la Llagosta, la 
Garriga, Polinyà, Sant Esteve de 
Palautordera, BM Granollers, Montme-
ló i Canovelles.

Un cop finalitzat el partit corresponent 
es van determinar els trofeus al primer 
classificat, segon classificat, millor 
jugador, màxim golejador, regularitat i 
millor jugador local de cada partit i 
categoria. Els més petits, d'infantil fins 
a l'escola, van tenir, a més, una copa 
individual per la seva participació al 
torneig. 

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

Tres corredors de la Unió Ciclista 
Les Franqueses- Bicicletes Segú 
fan podi a la classificació final de 
la Copa Catalana de Ciclocròs

Tres ciclistes franquesins van pujar el 
29 de desembre de 2013 al podi de la 
classificació final de la Copa Catalana 
de Ciclocròs, després dels bons 
resultats obtinguts a la darrera cursa de 
la temporada, que es va disputar a Vic. 
Així doncs, Toni Serra es va proclamar 
campió en la categoria Master 60, i 
Santi Segú i Marc Ortega van quedar 
subcampions a la categoria Master 30 i 
Master 40, respectivament. 

Tots tres són membres de la Unió 
Ciclista Les Franqueses-Bicicletes 
Segú. En la cursa disputada a Vic, els 

resultats d’aquests tres ciclistes 
franquesins van ser els següents: Toni 
Serra va quedar en 2n lloc, i Santi Segú 
i Marc Ortega van quedar en 4a 
posició. Per la seva banda, Pere 
Amadó també va fer una gran cursa i 
va acabar 3r en Master 30.

Llerona. La sortida i l’arribada va ser la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall i tots els participants van rebre 
a l’arribada un obsequi de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu de la Setmana 
de la mobilitat sostenible i segura (una 
matrícula per a la bicicleta i un clauer) i 
ampolles d’aigua que va oferir el PME 
a tots els ciclistes.

Un cententar de participants al III 
Campionat de pàdel de Festa 
Major

El 13, 14 i 15 de setembre de 2013 es 
va disputar el tradicional Campionat de 
pàdel de festa major. Aquest tercera 
edició va començar el divendres a la 
tarda i va durar fins al diumenge al 
migdia, que es van disputar les finals de 
cada categoria: masculina, femenina i 

mixta. Al torneig hi van participar un 
centenar de persones, les quals van 
gaudir del pàdel durant tot el cap de 
setmana. Els campions i subcampions 
de la fase final van rebre per part del 
regidor d’Esports, José Ramírez, una 
copa com a reconeixement de la fita 
aconseguida, i els campions i subcam-
pions de consolació una medalla.

Classificació del Torneig:
-Categoria masculina: fase final: 
guanyadors del torneig, Manel Parra i 
José Martínez; subcampions, Marc 
Navarro i Alfons Ferreira. Consolació: 
guanyadors, Manel Valero i Pedro 
González; subcampions, Francesc 
Guardiola i Joan Pol Minguet  
-Categoria femenina: fase final: 
guanyadores del torneig, Gina Jorba i 
Lídia Ganduxé; subcampiones, M. Pau 
Nualart i Marta Maraña. Consolació: 
guanyadores, Mònica Diez i Anna 
Caparrós; subcampiones, Pilar Torras i 
Judit Bartolí
-Categoria mixta: fase final: guanyadors 
del torneig, M. Pau Nualart i Guillem 
Pujol; subcampions: Gina Jorba i Joan 
Pol Minguet. Consolació: guanyadors, 

Irene Vila i Joan Barceló; subcampions, 
Mònica Fernández i Jordi Galan

Èxit de la Tirada de Festa Major

Com cada any, incorporada dins de la 
Festa Major de Corró d'Avall, el 15 de 
setembre de 2013 el Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses va celebrar una 

tirada social que va consistir, d'una 
banda, en una exhibició dels arquers 
del club i, de l’altra, en una jornada de 
portes obertes a les persones que van 
voler provar aquest esport. 

Hi va haver presència de veïns de les 
Franqueses durant tota la jornada, 
especialment d’infants, alguns dels 
quals van demostrar excel·lents 
condicions per a la pràctica del tir amb 
arc. L'acte va finalitzar amb un aperitiu 
per als arquers i assistents.

Santi Segú guanya el 
Campionat de Contrarellotge de la 
Unió Ciclista 
Les Franqueses

El 22 de setembre de 2013 la Unió 
Ciclista Les Franqueses va organitzar el 
seu Campionat de Contrarellotge, 
aquest any amb la novetat que es van 
fer les dues cronos en un mateix dia: la 
de Corró i la cronoescalada de 
Montmany. Un total de 36 corredors 
van participar-hi. 

El guanyador de la crono de Corró va 
ser Miquel Novellas, amb un temps de 
13 minuts i 14 segons, i el guanyador 
de la crono de Montmany va ser Santi 
Segú, amb un temps de 9 minuts i 34 
segons. La suma dels temps va fer que 
el guanyador final fos Santi Segú. En 
les diferents categories, els guanyadors 
van ser els següents: Femina, Laura 
Cunillera; Elit, Oriol Aguilera; Master 
30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; 
Master 50, Chris Goere.

El Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació professional de 
jugadors

Des del mes d’octubre de 2013 i fins al 
mes de juny de 2014, el camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació per a jugadors de futbol 
impulsat per entrenadors majoritària-
ment provinents del RCD Espanyol. 
Molts d’ells són vallesans, com el 
franquesí Carles Martínez, entrenador 
de l’infantil de l’Espanyol, el roquerol 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del club barceloní, Xavi 
Díaz, responsable de Mitjans Audiovi-
suals i Anàlisi del Joc del Futbol Base 
de l’Espanyol, i Oriol Olivé, de l’RCDE 
Stage. Completen l’equip tècnic Joan 
Argemí, del FC Cardedeu, i Ferran 
Bramona, del RCDE Stage. Hi ha 
apuntats uns 30 jugadors, que entrenen 
els dilluns i dimarts de 17.30 a 19.30 h.

Segons l’empresa que han creat 
aquests tècnics per poder fer aquesta 
activitat, Alwaysoccer Barcelona, “els 
objectius i continguts de les sessions 
d’entrenament estan orientats a la 
millora tècnica i tàctica del jugador, per 
aconseguir que aquest resolgui amb 
èxit les diferents situacions exigides pel 
joc”. Així, els principals atractius 
d’aquesta oferta són els entrenaments 
en grups reduïts, la metodologia 
adequada a cada edat, l’aprofundiment 
de la tècnica individual i col·lectiva, la 
millora dels conceptes tàctics, els 
consells dietètics i mèdics, i l’assesso-
rament al jugador en tot allò que 
envolta el món del futbol. 

El passat 23 de setembre, dins de les 
jornades de portes obertes que va 
oferir l’empresa, els joves assistents 
van rebre la visita de l’entrenador de 
porters i exporter de l’Espanyol Tommy 
N’Kono, responsable del centre de 
tecnificació per a porters que tindrà lloc 
els mateixos dies i hores al camp de 
futbol de Corró d’Amunt.

El lligam d’aquest centre de tecnificació 
amb el club blanc-i-blau és molt estret. 
Un dels incentius que ofereix és que, si 
la direcció d’Alwaysoccer ho creu 
convenient basant-se en la qualitat de 
cada jugador, els alumnes podran fer 

les proves per entrar al RCD Espanyol 
gestionades des del centre.

OCTUBRE 2013

La franquesina Anna Riera queda 
segona a la Marató de Collserola

Anna Riera i Pla, veïna de Corró d’Avall 
de 47 anys, va quedar en segona 

posició de la general femenina a la XIX 
edició de la Marató de Collserola, que 
es va disputar el 6 d’octubre de 2013. 
Es tracta d’una de les clàssiques de les 
curses de muntanya. El Patronat 
Municipal d’Esports felicita per aquesta 
gesta l’atleta del Club Atletisme 
Canovelles i l’anima perquè continuï 
aconseguint èxits.

Jornada d’hípica per a 18 alumnes 
de la Fundació Apadis

El 17 d’octubre de 2013, 18 alumes del 
curs de formació laboral Plusmotiva de 
la Fundació Apadis van poder gaudir 
d’una jornada d’equitació adaptada 
dirigida pels professionals del Centre 
Hípic Mas Batlló, del municipi de Malla.

Els nois i noies van poder comprovar 
que l’equitació adaptada afavoreix la 
millora de l’equilibri i la mobilitat, la 
comunicació, la millora del to muscular, 
la deambulació i la coordinació, el 
control dels reflexos, la relaxació que 
aporta i la millora de l’autoestima. Com 
que l’activitat s’aconsegueix fer molt 
ràpidament, el reforç positiu per a la 
persona és immediat.

Gràcies a la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Diputació de 
Barcelona, aquests nois i noies van 

gaudir d’un dia rodó, que va culminar 
amb un dinar dins de les mateixes 
intal·lacions.

L’equip franquesí format per Santi 
Segú i Marc Ortega guanya les 3 
hores de resistència de BTT de 
Corró d’Amunt

El 20 d’octubre de 2013 es va disputar 
la setena edició de les 3 hores de 
resistència de BTT de Corró d’Amunt, 
enguany darrera prova puntuable de la 
I Challenge Resistència BTT del Vallès. 
Hi va haver més participació que mai 
amb 52 equips i 110 corredors en total. 
El guanyador de la prova va ser l’equip 
format pels franquesins de la UCLF 
Santi Segú i Marc Ortega, mentre que 
en el global de la classificació d’aquesta 
primera Challenge va quedar en primer 
lloc l’equip del celoní Tomàs Misser.

Enguany, l’organització, el Club Ciclista 
Corró d’Amunt, va fer un canvi en la 
sortida i la meta del recorregut. Fins 
ara havia estat a la finca de la Nissan i 
aquesta vegada s’ha fet al centre de 
Corró d’Amunt, concretament a la 

carretera, a la zona esportiva, entre el 
camí del restaurant Tastaolletes i el 
restaurant Les Quatre Llunes. Un canvi 
que ha agradat molt els participants i 
que ha fet més atractiva la cursa per a 
la gent del poble.

El premi al club que va aportar més 
participants a la cursa va ser per al 
T-Bikes de Lliçà d’Amunt. Cal recordar 
que també es va disputar la cursa d’1 
hora de resistència infantil, amb la 
participació de 21 corredors, dos dels 
quals de Corró d’Amunt.

Una de les anècdotes de les 3 hores de 
resistència BTT de Corró d’Amunt 
d’enguany va ser la presència d’un 
equip de TV3, atret per la tecnologia 
dels xips controladors que portaven els 

participants, una novetat en aquest 
tipus de curses.

Els clubs de bàsquet i d’handbol 
de les Franqueses van rebre el 
premi Trofeu 
Campions del Mundo 
Deportivo

El 25 d’octubre de 2013 el diari esportiu 
Mundo Deportivo i El Corte Inglés van 
organitzar una nova edició –la trente-
na– del Trofeu Campions, en què 
s’homenatja els clubs catalans per les 
gestes esportives que van aconseguir 
la passada temporada. Enguany hi van 
anar 215 equips de 26 disciplines que o 
bé van quedar campions de les seves 
lligues o bé van pujar de categoria. El 
nostre municipi també va ser-hi 
present, de la mà del Club Bàsquet Les 
Franqueses i de l’AE Handbol Les 
Franqueses.

En concret, es va premiar el CB per 
haver assolit l’ascens a 2a Catalana de 
l’equip sènior femení i l’AEH per 
l’ascens a 2a Catalana del seu sènior 
masculí. Van ser presents a l’acte en 
representació d’aquests clubs Esteve 
Moliner, president del CB Les Franque-
ses, i Mireia Gassull i Carme Ortega, de 
l’AEH Les Franqueses, que van 
assistir-hi en substitució del seu 
president, Rafael Rosario, que no hi va 
poder anar per motius laborals. A més, 
també van assistir a la gala l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

El lliurament de premis va tenir lloc a 
l’Hotel Juan Carlos I de Barcelona i va 
comptar amb l’assistència de 500 
persones.

Gran matinal de ciclocròs 
diumenge al parc de Milpins

El 27 d’octubre de 2013 al matí es va 
disputar al parc de Milpins de Corró 
d’Avall la primera prova de la Copa 
Catalana de Ciclocròs d’aquesta 
temporada, amb la participació de 127 
ciclistes. L’organització d’aquesta 
activitat va anar a càrrec de la Unió 
Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports.

Es van disputar tres curses, una per a 

les categories d’aleví, infantil i cadet, 
una altra per a les categories júnior, 
fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la 
darrera per a master 30, elit i sub 23. El 
guanyador de la cursa en elit va ser el 
celoní Tomàs Misser. Pel que fa al 

palmarès franquesí, cal destacar el 
segon lloc de Santi Segú a la categoria 
master 30, el segon lloc de Marc 
Ortega a la master 40, i el primer lloc 
d’Antoni Serra a la master 60.

El Patronat Municipal d’Esports 
renova els convenis de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses i amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Club Bàsquet Les Franqueses i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses van renovar durant el mes 
d’octubre de 2013 els convenis de 
col·laboració que van signar l’any 
passat amb el Patronat Municipal 
d'Esports. Aquest és el tercer any que 
es formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
Patronat i el CB Les Franqueses, i entre 
el Patronat i l’AEH 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.  

Al conveni es marca que el Patronat 
Municipal d’Esports serà el responsable 
d’establir la programació i la coordina-
ció d’aquestes activitats, mantenint la 
direcció del programa sota la supervi-
sió de la gerència del Patronat 
Municipal d'Esports. Igualment, el PME 
serà qui sufragarà les despeses 
d’execució dels programes referents 
als següents aspectes: gestió adminis-
trativa, coordinació tècnica, material 
esportiu, instal·lacions esportives, 

llicències, assegurances, arbitratges i 
equips de roba esportiva. Per la seva 
banda, ambdós clubs adquireixen el 
compromís de realitzar el programa 
d’activitats de l'Escola Esportiva 
Municipal i les activitats de promoció a 
les escoles de les Franqueses sota la 
programació, coordinació i supervisió 
del Patronat Municipal d'Esports, així 
com la col·laboració en aquelles 
activitats puntuals que organitzi el 
Patronat Municipal d'Esports.

Finalitza el manteniment 
semestral de la gespa artificial 
dels camps de futbol 
municipals

A finals del mes d’octubre de 2013 van 
finalitzar els treballs de manteniment 
semestral de la gespa artificial dels 
camps de futbol municipal de les 
Franqueses del Vallès per part del 
Patronat Municipal d’Esports.

El manteniment s’ha efectuat als 
camps de futbol 11 i 7 de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, al 
camp de futbol 7 de la Zona Esportiva 
Municipal de Bellavista, al camp de 
futbol de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt i al camp de futbol 
de la Zona Esportiva de Llerona. 

Les tasques de manteniment de la 
gespa van consistir a repassar les 
juntes i l’estat general dels marcatges, 

revisar les males herbes, replantar 
cautxú a les zones més desgastades i 
revisar l’estat general del camp.

Aquestes actuacions de millora 
s’emmarquen dins del pla continuat de 
manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals de les Franque-
ses del Vallès.

El Club Hoquei Les Franqueses 
comença la lliga de veterans

El 28 d’octubre de 2013 el flamant Club 

Hoquei Les Franqueses va disputar el 
partit de la primera jornada de la lliga 
de veterans. 

Va ser un partit molt igualat que el va 
enfrontar a l’Esplugues i que va acabar 
amb derrota franquesina per 1 gol a 4. 
Quan faltaven 5 minuts per a l'acaba-
ment del matx, el resultat era d’empat 

a 1 gol. L’equip visitant va començar a 
pressionar per tota la pista i l’estratègia 
li va donar resultat, ja que va aconse-
guir amb molta fortuna el segon gol. I 
encara va tenir temps per fer pujar al 
marcador l’1 a 4 final.

El grup que s’entrena amb el PME 
per fer la propera edició de la 
Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-
La Garriga es consolida

Durant el mesos d'octubre i novembre 
de 2013 es va anar consolidant el grup 
del programa Entrena la Mitja els 

integrants del qual van fer la inscripció 
al Patronat Municipal d'Esports. Tots 
aquests participants queden els dilluns, 
dimecres i divendres a les 20 h a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall i realitzen l'entrenament que 
dirigeix el Club d’Atletisme A 4 el km.  

Enguany hi ha menys participants, ja 
que molts pobles veïns també realitzen 
aquest programa i perquè molts dels 
participants ja formen part del Club 
d'Atletisme A 4 el km i, per tant, ja 
entrenen de forma regular durant tot 
l'any.
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Ppresentació dels equips del CE 
Llerona

L’1 de novembre de 2013, al matí, va 
tenir lloc al camp de futbol de la zona 
esportiva de Llerona la presentació de 
tots els equips que formen part del Club 
Esportiu Llerona la present temporada. 

En total hi van assistir més de 300 
futbolistes, nois i noies, de diferents 
edats, que formen part dels 26 equips 
del club. També hi van ser presents els 
coordinadors, entrenadors i delegats 
de cada equip i els membres de la junta 
directiva del CE Llerona, així com 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez.

El Club A 4 el km participa amb 
setze atletes a la cursa 
Behovia-San Sebastián

Setze atletes del club d’atletisme 
franquesí A 4 el km van participar el 10 
de novembre de 2013 a la cursa 
Behovia-San Sebastián, de 20 km de 
recorregut. 

Les marques que van fer els corredors 
del Club d’Atletisme A 4 el km són les 
següents: Jaume Aragonès, 1 h 11 min 
31 s; Esteban Romero, 1 h 16 min 49 s; 
Joaquim Cardona, 1 h 18 min 40 s; 
Xavier Roca, 1 h 19 min 15 s; Lluís 
González, 1 h 26 min 50 s; Rafa Lora, 1 
h 29 min 20 s; Carmen Martín, 1 h 30 
min 30 s; David Aldonza, 1 h 31 min 14 
s; Jordi Brillas, 1 h 31 min 16 s; Santi 
Carreras, 1 h 32 min 27 s; Daniel 
Priego, 1 h 35 min 22 s; Sergi Alexan-
dri, 1 h 36 min 34 s; Francesca Parra, 1 
h 44 min 51 s; Montse Nzang, 1 h 47 
min 22 s; Núria Buil, 1 h 50 min 4 s; 
Mireia Massot, 1 h 52 min 9 s.

Les instal·lacions esportives reben 
els visitants de 
l'intercanvi Comenius

Alumnes i professors estrangers del 
programa Comenius van visitar 
diversos indrets del municipi al llarg de 
la setmana de l’11 al 17 de novembre 
de 2013. Com que el projecte se 
centrava en l'esport i la salut, l’Escola 

Joan Sanpera i Torras, que va ser  
l'amfitriona d'aquest intercanvi, va 
convidar el grup de visitants a fer una 
visita a les instal·lacions esportives 
municipals, a més a més de la visita 
històrica a l'ajuntament.

En aquesta visita, que va ser concreta-
ment a les instal·lacions esportives de 
Corró d'Avall, el grup va ser rebut pel 
regidor d'Esports, José Ramírez, i el 
director gerent del Patronat Municipal 
d'Esports, Josep Campaña. Un cop feta 
una breu explicació sobre l'equipa-
ment, alumnes i professors van ser 
obsequiats amb el llibre del 30è 

aniversari del Patronat Municipal 
d'Esports. A continuació se'ls va fer 
una visita guiada per les instal·lacions 
en què van poder veure el pavelló 
poliesportiu, el camp de futbol, les 
pistes de tennis, les pistes de pàdel i la 
piscina.

Els visitants, procedents d'Anglaterra, 
Polònia i Islàndia, van marxar el 
diumenge 17. Al llarg dels dies que van 
ser a Catalunya van conèixer el 
municipi de les Franqueses -inclòs 
l'Ajuntament, el seu principal complex 
esportiu i l'entorn general-, la capital de 
comarca, Granollers, i la ciutat de 
Barcelona.

Presentació dels equips 
d’handbol de les Franqueses de la 
temporada 2013-2014

El 16 de novembre de 2013 va tenir lloc 
la presentació de tots els equips 
d’handbol base del Patronat Municipal 
d’Esports juntament amb els equips del 
club AEH Les Franqueses al Pavelló 
Poliesportiu Municipal de les Franque-
ses.

13 equips conformen l’escola d’handbol 
del PME en la temporada 2013-3014: el 
prebenjamí, benjamí masculí A, 
benjamí masculí B, aleví femení A, aleví 
femení B, aleví masculí A, aleví masculí 
B, infantil masculí, infantil femení, cadet 

masculí A, cadet masculí B i cadet 
femení. Per part de l’AEH Les Franque-
ses enguany presenten dos equips, el 
sènior masculí i el juvenil femení.

A partir de les 19 h va tenir lloc la 
desfilada de tots els equips davant 
d'una grada plena. Acte seguit hi van 
haver els parlaments de les autoritats, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el president de l'AEH les 
Franqueses, Rafael Rosario, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez, que van fer 
entrega d'uns rams de flors i plaques a 
tots aquells jugadors que porten 10 
anys practicant handbol al municipi. 

També es va fer un reconeixement als 
periodistes esportius locals Ramon 
Solé, Miqui Güell i Pol Garcia. Per últim, 
es va fer la tradicional foto de grup i 
després les fotografies individuals de 
temporada per a cada equip. 

Abans de la presentació van tenir lloc 
els partits del juvenil femení contra el 
BM Granollers, a les 16 h, i el del cadet 
masculí A contra l’Esplais de Castelló 
d'Empúries, a les 17.30 h. Un cop 
finalitzada la presentació es va jugar el 
partit del sènior masculí davant el 
Vallag, a les 20.15 h.

Francesc Marsol i Ana Belén 
García guanyen la 2a edició de la 
cursa Els 10 km de les Franqueses

El diumenge 17 de novembre de 2013 
a les 10 h va tenir lloc la segona edició 
de la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses, amb sortida i arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El mal temps, tot i que no va 
impedir que la prova se celebrés, va 
fer, això sí, que alguna de les 620 
persones inscrites es quedés casa. 

No va ser el cas de Francesc Marsol i 
Ana Belén García, que van quedar en 
primer lloc en la categoria masculina i 

femenina, respectivament. Marsol va 
fer un temps de 34 min 48 s i Garcia de 
40 min 34 s.

Jaume Aragonès, secretari del Club 
d’Atletisme A 4 el km, entitat que 
organitza la cursa amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, es va mostrar molt satisfet 
amb el nombre de participants, i va 
confirmar que hi haurà una tercera 
edició de la prova l’any vinent.

A banda de la vessant esportiva, 
aquesta cursa té l’objectiu de recaptar 
diners per a la lluita contra el càncer de 
ronyó. Els diners recaptats enguany (un 
mínim de 3 € per inscrit, segons 
Aragonès, més l’aportació de l’empre-
sa patrocinadora Pfizer i la que fa 
l’Ajuntament de les Franqueses) es 
donaran, com l’any passat, a la 
Fundació Privada Institut Recerca de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El Patronat Municipal 
d'Esports signa un conveni amb 
Alwayssoccer

El matí del 22 de novembre de 2013, 
l'empresa Alwayssoccer i el Patronat 
Municipal d'Esports van signar un 
conveni per a l'organització d'activitats 
de formació i promoció esportiva, 
estades i/o jornades de tecnificació al 
municipi de les Franqueses.

Alwayssoccer és una empresa 
especialitzada en l'organització de 
clubs i escoles de futbol, estades, etc. 
El representant de l'empresa va signar 
el conveni amb el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Es planta una alzina per al Bosc 
de La Mitja

El 27 de novembre de 2013 al matí 
diverses autoritats municipals i 
representans de La Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
van plantar una alzina al Bosc de La 
Mitja. Des de 2003 és tradició fer 
créixer el Bosc de La Mitja (a l'avingu-
da de Sant Julià, 64-66, de Granollers), 
per això cada any s'hi planta un arbre. 
Aquest 2013, com que no es tracta 
d'un any olímpic, s'hi ha plantat una 
alzina. A l’acte hi van assistir els 
alcaldes de Granollers i Canovelles, el 

primer tinent de les Franqueses, Esteve 
Ribalta, el regidor d’Esports de les 
Franqueses, José Ramírez, i també el 
regidor d'Esports de la Garriga, Joan 
Esteban, el president de l’AE La Mitja, 
Toni Cornellas, i el president de la 
Federació Catalana d’Atletisme, Joan 
Villuendas, entre altres personalitats. 
Aquest és un dels actes previs a la 
celebració de la cursa.

La primera passejada per a la 
gent gran del cicle “A cent cap als 
cent” té lloc a les Franqueses

El 28 de novembre de 2013 va tenir lloc 
a les Franqueses la primera caminada 
dins el cicle de passejades A cent cap 
als cent que organitza la Diputació de 
Barcelona juntament amb els pobles i 

ciutats adjuntats. Aquest programa va 
destinat a persones de més de 65 anys 
que fan activitat esportiva en el seu 
municipi.

Els pobles convidats van ser Castellde-
fels, Vilanova i la Geltrú i Santa 
Perpètua de Mogoda. En total, uns 170 
participants, que van poder gaudir dels 
camins i espais de les Franqueses. 

La passejada va començar al voltant de 
les 10 h des del Complex Esportiu 
Municipal en sentit Milpins, on es va fer 
una parada per esmorzar i on seguida-
ment es va reprendre la passejada, que 
va arribar fins a Corró d'Amunt. Un cop 
allà es va fer el dinar de germanor i la 
cloenda de l'acte.

Durant la passejada i tota la jornada hi 
va ser present el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Presentació dels equips del CF Les 
Franqueses

Després de l’ajornament del passat 16 
de novembre per mal temps, el 30 de 
novembre de 2013 va tenir lloc a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall la presentació oficial del CF Les 
Franqueses d’aquesta temporada 
2013-2014. L’acte va començar a les 
16 h amb la desfilada dels 21 equips del 
club, uns 170 jugadors en total.

Després de les fotos oficials de cada 
equip, que es van fer amb els cotxes 
d’època que estaven a la gespa i que 
van cedir per a l’ocasió els patrocina-
dors del club, es va jugar el partit de 3a 
Divisió Catalana que enfrontava el 
primer equip del CF Les Franqueses 
contra l’Olímpic de la Garriga, i que va 
acabar en empat a 1 gol.

DESEMBRE 2013

Els equips prebenjamí i 
benjamí masculí d’handbol del 
PME assisteixen a la Trobada 
Handbolicat de la Llagosta

El 6 de desembre de 2013 va tenir lloc 
a la Llagosta la Trobada Handbolicat de 
la Marató de TV3 on cada any 
participen equips d'handbol de les 
Franqueses. Aquest any era el torn 
dels equips prebenjamí de la Laura 
Saperas i del benjamí masculí del Joan 
Lax. La matinal va consistir a jugar 
partits en format triangular davant 
equips com el Granollers, la Llagosta i 
el Polinyà. Un bon matí gaudint de 
l'esport, companyonia i joc net amb els 
companys d'altres municipis.

El Barça, el Vila-real i la Fundació 
Marcet, campions de la Interna-
tional Golden Cup 2013

El FC Barcelona en categoria aleví, el 
Vila-real CF en benjamí i la Fundació 
Marcet en prebenjamí van ser els 
equips campions de la segona edició de 
la International Golden Cup que es va 
disputar entre el 6 i el 8 de desembre a 
les Franqueses i a la Garriga. 

Han jugat el torneig més de 50 equips, 
alguns provinents d’Itàlia, com la 
Roma, o d’altres punts de l’Estat 
espanyol, com l’Atlético de Madrid, el 
Vila-real o el Rayo Vallecano, i de clubs 
tan destacats del futbol català com el 
FC Barcelona, el Cornellà, el Sant 
Andreu o l’Europa; uns 700 jugadors 
d’entre 6 i 12 anys d’edat, que han 
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Bateig del km 7 de la Mitja 
Marató amb el nom d’Alfredo 
Codina

El 8 de gener de 2013 es va fer l'acte 
de bateig d'un quilòmetre més de la 
Mitja Marató Granollers-Les Franque-
ses-La Garriga, el km 7, dedicat en 
aquesta ocasió al garriguenc Alfredo 
Codina. El km 7 de la Mitja es troba just 
al davant de l’entrada de la urbanitza-
ció Els Gorchs, a Llerona.

El mateix Alfredo Codina Casals, de 76 
anys, acompanyat dels seus fills Josep i 
Marc, va col·locar la rajola. L’acte va 

comptar amb la presència de l’alcalde 
de les Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, el de Granollers, Josep 
Mayoral, la de la Garriga, Meritxell 
Budó, l’alcalde de Canovelles i 
president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, José Orive, el president 

de l’Associació Esportiva La Mitja, Toni 
Cornellas, així com diversos regidors 
d’aquests ajuntaments i col·laboradors 
de la Mitja.

Toni Cornellas va explicar l’homenatge 
a Alfredo Codina per la seva dedicació 
durant tots aquests anys a la prova. 
Codina es va mostrar molt agraït i 
satisfet de “col·laborar amb tot el que 
es pugui amb el municipi i amb la 
comarca, crec que és el que s’ha de 
fer”. Codina va ser reconegut com a 
ànima i “speaker” de la prova.

60 jugadors participen a la 
jornada de lliga de bàdminton del 
campionat del CEVO

El diumenge 13 de gener de 2013 va 
tenir lloc al pavelló poliesportiu 
municipal de les Franqueses del Vallès 
la jornada de lliga de bàdminton 
corresponent al campionat del CEVO 
(Consell Esportiu del Vallès Oriental). 

Hi van prendre part jugadors de totes 
les poblacions del Vallès Oriental amb 
uns 60 participants entre les diferents 
categories d’infantil, cadet i juvenil, 
masculí i femení. 

L’actuació dels jugadors locals va ser 
notable dins del rànquing. Marta 
Guirado va guanyar en la seva 
categoria en imposar-se a la final a una 

altra jugadora del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, Laura 
Pares, en categoria juvenil femenina. 

En categoria cadet masculí, Borja 
Vinagre va guanyar la seva eliminatòria 
arribant a la final després de superar en 
la semifinal Mario Maqueda, també 
jugador local.

El Club de Tir amb Arc de les 
Franqueses participa al XLVI 
Campionat de Catalunya

El XLVI Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc i el VI Campionat Para-Ar-
chery celebrat el diumenge 13 de 
gener de 2013 a Castellar del Vallès va 
comptar amb la major participació de la 
història: 192 esportistes. Es van 
proclamar 26 nous campions de 
Catalunya.
 
Els arquers més joves del Club de Tir 
amb Arc de les Franqueses van fer 
gala d’una gran serenitat en la 
competició i van suportar sense queixa 
el fred que feia al pavelló. Destaca la 
medalla de bronze aconseguida per 
Izan Garcia en la modalitat d’arc 
recorbat en categoria esquirol amb 250 
punts i la cinquena posició en la 
mateixa modalitat de Joan Arnal amb 
233 punts. Guerau Camí va aconseguir 
medalla d’or en la modalitat d'arc nu 
categoria esquirol. Els germans Oriol 

Ros i Adrià Ros van quedar sisens. El 
primer en arc recorbat cadet i el segon 
en arc recorbat aleví.
 
El president del Club, Juan Antonio 
Galo, va competir en arc compost 
categoria sènior. Li van faltar molt pocs 
punts per passar a les eliminatòries 
però va estar tota la jornada donant 
suport als companys. Ángel Galiano es 
va enfrontar en les eliminatòries amb el 
qui va ser finalment el campió de 
Catalunya en la modalitat d’arc nu 
sènior.

Lliurament de l’equipament 
esportiu als monitors del Club A 4 
el km que col·laboren amb el 
programa Entrena la Mitja

El 15 de gener de 2013 va tenir lloc a la 
sala de plens de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès el lliurament de 

l’equipament als monitors del Club A 4 
el km que van col·laborar amb el 
programa Entrena La Mitja a les 
Franqueses. Amb aquest acte es va 
reconèixer la seva tasca envers la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

L’acte va comptar amb la presència del 
regidor d’Esports, José Ramírez, el 
president del club d’atletisme franquesí 
A 4 el km, Toni Flores i, en representa-
ció de l’Associació Esportiva La Mijta, 
Toni Cornellas i Joan Villuendas. Es van 
lliurar 25 equipaments per als monitors, 
que en aquesta edició va comptar amb 
més de 130 inscrits. El paquet constava 
d’una samarreta de màniga curta, unes 
malles i un tallavent.

Les jugadores de l’amateur 
femení del CF Bellavista Milán fan 
un calendari per aconseguir 
recursos econòmics

Les components de l’equip amateur 
femení del CF Bellavista Milán van fer 

un calendari del 2013 amb l’objectiu 
d’obtenir ingressos extres amb la seva 
venda que ajudessin a cobrir el 
pressupost de la temporada.

Aquest conjunt milita en la màxima 
categoria territorial catalana la qual 
cosa suposa un augment de despeses 

molt considerable en relació a la 
categoria on jugaven la campanya 
anterior. Es van editar un total de 500 
calendaris que es venien a un preu de 5 
euros cadascun. Com és habitual en 
aquest tipus de calendari, les jugadores 
de l’amateur femení del CF Bellavista 
Milán sortien als diferents mesos de 
l’any.

Gran tarda d’handbol a les 
Franqueses amb el partit entre el 
BM Granollers i l’US Ivry francès

Les Franqueses del Vallès va viure el 
17 de gener de 2013 una fantàstica 
tarda d’handbol al Pavelló Poliesportiu 
Municipal amb el partit internacional 
que va enfontrar el BM Granollers i 
l’US Ivry, equip de la lliga francesa. Els 
dos equips van jugar amb molta 
intensitat oferint grans moments 
d'handbol. A la mitja part del partit es 
va sortejar una samarreta del BM 
Granollers signada per tots els jugadors 
del primer equip, que va anar a parar a 
una seguidora de l'equip francès. 
Durant el descans també es va 
aprofitar per fer un partidet entre 
l’equip aleví masculí de les Franqueses 
i el del BM Granollers. El resultat final 
del partit entre el BM Granollers i l’Ivry 
francès va ser de 31-26 a favor dels 
primers.

Alta participació al XXI Cros 
Escolar i al XVIII Cros Popular 
malgrat les previsions de mal 
temps

El dissabte 19 de gener de 2013 es va 
celebrar el XXI Cros Escolar i el XVIII 

Cros Popular de les Franqueses del 
Vallès amb una participació molt 
elevada: un total de 430 corredors i 
corredores, una vintena menys que a 
l’edició de l’any passat. Són unes xifres 
molt positives si es tenen en compte les 
previsions d’intenses pluges que hi 
havia per a aquest dia.

La prova, organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports amb la col·labora-
ció del Club Fondistes Bellavista, el club 
A 4 el km, el CB Les Franqueses i 
l’AEH Les Franqueses, amb el suport 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
es va disputar al parc de Milpins de 
Corró d’Avall, com l’any passat.

Com és habitual, les primeres curses 
que es van fer, a partir de dos quarts 
de deu del matí, van ser les dels 
corredors de més edat per tal que els 
nois i noies més petits participessin 
quan les temperatures fossin més altes, 
per bé que el temps va ser molt millor 
de l’esperat i només va ploure en 
alguns moments.

El guanyador del Cros Popular en 
categoria masculina va ser Toni 
Antúnez, de l’equip Aire Esport, mentre 
que en categoria femenina es va 
imposar Carmen Martí, del club A 4 el 
km.

A continuació es van disputar les 
proves de cadet masculí (Andrés 
Campoy, CA Canovelles) i femení 
(Núria Carbonell, CA Montornès), 
infantil masculí (Nabil Aldori, EE la 
Garriga) i femení (Carla Pérez, CA 
Montornès). Cap a les 11 del matí va 
tenir lloc la primera entrega de premis 
de les curses disputades.

A la segona part de la matinal es van 
córrer les curses dels més petits, de 

major a menor edat. Els guanyadors a 
les diferents categories van ser: aleví 
masculí, Álex Salgado, EE la Garriga; 

aleví femení, Inas Kajtih, EE la Garriga; 
benjamí masculí, Álex Lozano, CA 
Granollers; benjamí femení, Aymara 
Danieluk, CA Granollers; prebenjamí 
masculí, Pol Granado, CA Canovelles, 
prebenjamí femení, Carla Casellas, 
Escola Guerau de Liost; mini masculí, 
David Mateos, Escola Colors, i mini 
femení, Noa Robles, Escola Guerau de 
Liost.

El lliurament de premis va anar a 
càrrec de l’alcalde de les Franqueses 
del Vallès, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports, José Ramírez, i els represen-
tants del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental Santi Gener i Maria Antònia 
Jorba. Tots els participants van rebre 
una samarreta commemorativa i 
esmorzar al finalitzar cada cursa. 

Finalitza el Taller de Danses 
realitzat a l’Escola Camins dins 
del programa d’activitats esporti-
ves per a les escoles

La penúltima setmana de gener de 
2013 va finalitzar el Taller de Danses 
que va tenir lloc a l’Escola Camins dins 
del Programa Esportiu per a les 
Escoles del Patronat Municipal 
d’Esports. “Peu Polidor”, “La masove-
ra”, “El ball de la civada”... van ser 
algunes de les danses populars 
catalanes que els alumnes de 1r de 
Primària de l’Escola Camins van ballar 
dins de les classes d’iniciació a la 
Dansa que el Patronat Municipal 

d’Esports porta a terme als centres 
escolars del municipi, a través del 
Programa d’Activitats Esportives per a 
les escoles 2012-2013.

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, 
campió de Catalunya

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, i Cristina 

Sanz, del Club Diagonal, es van 
proclamar campions del XVI Campionat 
de Catalunya, celebrat del 9 al 27 de 
gener de 2013 a les instal·lacions de 
Baix Bowling de Sant Vicenç dels 
Horts.

Artur Colomer, amb un total de 3.825 
pals, (212,50 de mitjana) va guanyar 
amb comoditat la final que va tenir lloc 
el 26 de gener, seguit per Álvaro-José 
Cardona, del Club Barcelona (3.735 
pals). Marcial Ovide (3.675 pals), del 
BC Diagonal de Barcelona, amb una 
sèrie final de 1.301 pals, va assolir la 3a 
posició.

Diumenge 27 va ser el torn de la final 
femenina, Cristina Sanz (3.414 pals), 
del Club Diagonal, va guanyar la prova 
en una ajustada final amb la seva 
companya d’equip Roser Romero 
(3.322 pals) i Lia Mojarro (3.291 pals), 
del Club Seven-3 de Sant Esteve 
Sesrovires.

Les millors sèries va ser per a Marcial 
Ovide i Roser Romero amb 1.301 i 
1.211 pals respectivament, i les millors 
partides les van assolir Cristina Sanz, 
amb 244 pals, i Artur Colomer, amb 
268 pals. 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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El campió olímpic Kiprotich 
guanya la Mitja més 
multitudinària

La 27a edició de la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
disputada el diumenge 3 de febrer de 
2013 va ser la més multitudinària de les 
celebrades fins ara, amb 10.000 
corredors, 2.000 més que en la 
passada edició.

El favorit de la prova, l’actual campió 
olímpic Stephen Kiprotich es va 
imposar amb un temps d’1 h 01 min 15 
s, seguit a 3 segons de Carles Castillejo, 
que va fer una excel·lent cursa. 

Amb aquesta marca Castillejo va batre 
el rècord de Catalunya. En tercer lloc 

va quedar el kenyà David Maru, amb un 
temps d’1 h 3 min 53 s.

En categoria femenina la primera atleta 
va ser la kenyana Jebichi Yator, amb 1 
h 14 min 24 s; la segona, Vanessa 
Veiga, amb 1 h 15 min 1 s; i la tercera, 
la navarresa Raquel Gómez, amb 1 h 
15 min 26 s.

També s’ha de destacar, com passa 
des de fa anys, la gran afluència de 
públic als carrers animant els atletes al 
llarg del recorregut. Al seu pas per les 

Franqueses els atletes també van 
comptar amb el suport de l’Escola 
Municipal de Música Claudi Arimany de 
les Franqueses del Vallès. El Combo de 
l’escola va interpretar diverses peces 
musicals mentre els corredors feien la 
cursa.

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez, van seguir la prova al llarg del 
matí i també van ser presents al 
lliurament de premis de premis que es 
va realitzar en finalitzar la cursa.

Mònica Ausàs i Francesc Garcia, 
elegits millors esportistes 
amateurs a la XVII Nit de l’Esport 
de les Franqueses

La XVII Nit de l’Esport de les Franque-
ses del Vallès, que es va celebrar el 
divendres 8 de febrer, va tornar a ser 
un èxit. 

Més de 400 persones van assistir a 
l’acte organitzat pel Patronat Municipal 
d’Esports en el qual es fa un reconeixe-
ment públic i es premia aquells 
esportistes, persones i entitats 
esportives locals que van destacar pels 
seus èxits i dedicació durant la 
temporada 2011-12.

En aquesta edició es va premiar 
Mònica Ausàs, del Club Balonmano 

CLEBA León, i Francesc Garcia, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses, com a 
millors esportistes amateurs.

Cal destacar que la gala va comptar la 
presència de la granollerina Laia Pons, 
medallista olímpica als Jocs de Londres 
amb l’equip espanyol de natació 
sincronitzada. A més de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
també regidors de l’equip de govern 
Rosa Maria Isidro, Rosa Maria Pruna, 
Esteve Ribalta, Josep Randos, Gisela 
Santos i Vanessa Garcia, eren presents 
a l’acte el director general de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya, Gerard 
Figueras, el diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom, 
el coordinador d’Esports de la Diputa-
ció de Barcelona, Daniel Laga, i el 
senador i president de la Taula 
Assessora de l’Esport Català, Josep 
Maldonado.

El programa de la nit es va iniciar amb 
el lliurament dels diplomes als 73 
nominats i nominades, esportistes de 
les categories promoció masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1999 i 
2003), categoria formació masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1994 i 
1998), categoria amateur masculí i 
femení (nascuts al 1993 i anys 
anteriors) i categoria millor entrena-
dor/a. Després del sopar es va donar 
pas al lliurament dels guardons 
corresponents a les gestes esportives 
en reconeixement per haver assolit 
destacades fites durant la temporada 
2011/2012, als mèrits personals i als 
premis especials.

Acte seguit va arribar l’hora de 
conèixer els millors esportistes en les 
diferents categories. El premir al millor 
entrenador/a va ser per a Xavier 
Corbinos, del Patronat Municipal 

d’Esports, secció handbol, campió de la 
lliga infantil femení d’handbol, 2n 
classificat a la fase sector del Campio-

nat d’Espanya i 3r al Campionat de 
Catalunya. En categoria promoció 
femení, el guardó va ser per a Wiam 
Koubiss, del Karate Nokachi, campiona 
de Catalunya en la disciplina de kumite 
individual i per equips i subcampiona 
de Catalunya en la disciplina de kata. 
En categoria promoció masculí el premi 
va ser per a Oriol Miró, de la Unió 
Ciclista Les Franqueses, guanyador de 
la triatló de l’Ametlla i de la duatló 
d’Altafulla i tercer a la duatló de 

Granollers. En categoria formació 
femení va ser premiada Tania Henán-
dez, del Club Natació Granolers, 
campiona d’Espanya i de Catalunya 
d’hivern i estiu de combo i membre de 
la selecció espanyola infantil de natació 
sincronitzada. En categoria formació 
masculí el guardó va ser per a Pol 
Torres, del BM Granollers, campió de 
Catalunya i d’Espanya per equips i 
subcampió d’Espanya amb la selecció 
catalana. 

Els darrers premis van ser per als 
millors esportistes en categoria 
amateur. En amateur femení la 
guanyadora va ser Mònica Ausàs, del 
Club Balonmano León, jugadora a la 
lliga ABF d’handbol femení, la màxima 
categoria estatal, i membre de la 
selecció espanyola júnior. En categoria 
amateur masculí el guanyador va ser 
Francesc Garcia, de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, 3r classificat en categoria 
elit al campionat de ciclocròs de Lleida, 
4t al ciclocròs de Mataró, 5è a la prova 
del Campionat de Catalunya de Vic i 5è 
a la prova del Campionat de Catalunya 
de Ciclocròs disputada a Corró d’Avall. 

Golbol i corfbol durant la Setmana 
Cultural a l’escola Guerau de Liost

L’escola Guerau de Liost va celebrar, 
del 4 al 8 de febrer de 2013, la 10a 
Setmana Cultural, dedicada enguany a 
“La Vida Saludable”. Durant aquests 
dies es van fer un munt d’activitats 
sobre la bona alimentació, les actituds 

positives i optimistes que ens fan ser 
feliços i també l’activitat física. Entre 
d’altres, es van practicar dos esports 
poc coneguts com el golbol i el corfbol, 
i van poder provar l’experiència de 
desplaçar-se en una cadira de rodes. 
Aquests esports tenen com a principal 
característica que són integradors. Així, 
el golbol el practiquen esportistes 
invidents o deficients visuals i al corfbol 
els equips són mixtos, formats per 
quatre homes i quatre dones.

Més de 350 participants a la 
pedalada L’Aventura és l’aventura 
2013 de la UC Les Franqueses

La pedalada L’Aventura és l’aventura, 
que es va disputar el diumenge 17 de 
febrer de 2013, va tornar a ser un èxit, 
amb 370 participants. La prova, 
organitzada per la Unió Ciclista Les 
Franqueses amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports tenia dos circuits, 
amb sortida i arribada al parc de 
Milpins de Corró d’Avall.  El primer 
circuit, de dificultat alta, era un 
recorregut de 40 km mentre que el 
circuit de dificultat mitjana-baixa era de 
20 km. El guanyador de la cursa en 
categoria masculina va ser Marc 
Trater, mentre que Anna Villar es va 
imposar en categoria femenina. L'acte 

de lliurament dels trofeus va comptar 
amb la presència de l'alcalde de les 
Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, i del regidor d'Esports, José 
Ramírez, així com del president de la 
UC Les Franqueses, Toni Serra. Tots 
els participants van ser obsequiats amb 
una samarreta commemorativa i 
l'esmorzar.

El Facebook del Patronat 
Municipal d’Esports supera els 
1.000 seguidors en el seu primer 
any de creació

A punt de complir-se (març 2013) l’any 
de la creació del Facebook del Patronat 

Municipal d’Esports de les Franqueses 
del Vallès aquest projecte de comunica-
ció 2.0 ja compta amb 1.100 seguidors.

La presència del PME al Facebook, que 
es va produir al mes de març del 2012, 
s’orientava cap a la difusió dels 
esdeveniments i activitats esportives 
que es realitzen al municipi. Aquest 
objectiu de comunicació, de generació 
de debats i d’interacció amb la 
ciutadania que és el Facebook s’està 
aconseguint plenament.

La presència del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses a les 
xarxes socials es complementa amb el 
Twitter, que també s’utilitza per donar a 
conèixer notícies esportives, l’agenda 
esportiva del cap de setmana i 
informacions puntuals.

El Twitter del PME és @Pmesportslf i 
l’adreça de Facebok és www.face-
book.com/patronatmunicipaldes-
ports.lesfranqueses.

Bona experiència de l’Escola de 
Bàsquet a la visita al Palau 
Blaugrana per veure un partit de 
l’Euroleague

El 28 de febrer de 2013 una expedició 
de quaranta persones va assistir al 
partit d’Euroleague entre el Futbol Club 
Barcelona i el Kimski de Moscou. Com 

cada any el Patronat Municipal 
d’Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses organitzen la tradicional 
sortida anual al Palau Blaugrana per 
veure un partit en directe. En aquesta 
ocasió els prop de quaranta franque-
sins van poder veure l’escalfament en 
directe dels jugadors. 

Els més petits, emocionats, van poder 
fotografiar-s’hi. Per la seva banda, els 
jugadors es van mostrar molt simpàtics 
i atents. En un partit molt intents es va 

acabar imposant el FC Barcelona per 
71 a 69.
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Dues seleccions universitàries 
japoneses d’handbol 
s’enfronten als equips de les 
Franqueses

El dimarts 5 de març de 2013 va tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses del Vallès dos partits 
d'handbol de caire amistós amb dues 
seleccions universitàries japoneses que 
realitzaven una estada a Barcelona. 

En un partit es van enfrontar l'equip 
cadet femení de l'Handbol Les 
Franqueses amb el Chugoku Handball 
University Japan, i al segon l'equip 
sènior masculí i el Shikoku Handball 
University Japan. La bona predisposi-

ció per part dels combinats va perme-
tre veure un gran espectacle. 

Com a mostra de benvinguda es va 
entregar a les seleccions japoneses 
unes banderoles representatives i uns 
pins de la celebració del 30è aniversari 
del Patronat Municipal d’Esports. Els 
capitans Paula Bertos i Santi Tomàs 
també van entregar sengles plaques 
commemoratives als capitans dels 
equips japonesos. Acabats els partits es 
va fer una fotografia de grup amb tots 
els presents. 

El regidor d'Esports, José Ramírez, 
acompanyat del president, Rafael 
Rosario, i altres directius de l’AEH Les 
Franqueses, va lliurar de record per la 
seva estada al municipi franquesí una 
reproducció de la façana de l'Ajunta-
ment als dos conjunts universitaris 
japonesos. Finalment es va servir un 
petit refrigeri per a tots els jugadors i 
jugadores.

Donació dels beneficis de la cursa 
“Els 10 km de les Franqueses” a 
l’Hospital de Sant Pau

El 12 de març de 2013 a la tarda es va 
fer a l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona l'acte de donació dels 
beneficis de la cursa Els 10 km de les 
Franqueses amb la presència del Club 
d'Atletisme A 4 el km de les Franque-
ses del Vallès i la Fundació Privada 
Institut Recerca de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP).

Per part de l'IRHSCSP hi van assistir el 
Dr. Barnada, director del servei 
d'Oncologia de l'Hospital de Sant Pau, i 

el Dr. Kulisevsky, Director General 
IRHSCSP, i per part del club A 4 el km 
la impulsora de la cursa, Meritxell 
Riera, i el vicepresident de l’entitat, 
Javier Ramírez.

El Club A 4 el km va lliurar als repre-
sentants de l’hospital un taló per un 
import de 2.415 €, que correspon als 
beneficis que es van assolir a la 1a 
cursa benèfica Els 10 de les Franqueses 
celebrada el 18 de novembre de 2012. 

Els diners es destinaran al Servei 
d'Oncologia Mèdica per realitzar 
estudis d'investigació per a la curació 
del càncer de ronyó.

Sortida del grup d’Activitat Física 
per a la Gent Gran a Manresa

El divendres 15 de març de 2013 el 
grup d’Activitat Física per a la Gent 
Gran va realitzar una sortida al municipi 
de Manresa. Aquesta activitat 
s'emmarca dins del programa de 
passejades “A cent cap als cent”, de la 
Diputació de Barcelona.

El punt de trobada del grup va ser 
l’habitual en aquestes ocasions, el 
Complex Esportiu Municipal de les 

Franqueses, per agafar l’autocar i 
dirigir-se cap a Manresa. Un cop allà 
van rebre els representants de la resta 

de municipis que també participaven 
en l’activitat: Corbera del Llobregat, El 
Prat del Llobregat i Manresa, 350 
participants en total.

La caminada va iniciar-se a les 9.30 h 
al Complex El Congost i van anar fins a 
la Torre de Santa Caterina, per 
continuar la marxa fins a l’Ermita de la 
Guia i, per últim, el darrer tram fins al 
Parc del Cardener. Va ser un recorre-
gut d'11 km. Per finalitzar l’activitat, es 
va realitzar un dinar de germanor amb 
tots els grups.

Finalitza el torneig de Pàdel 
Blackcrown Les Franqueses

El 4 de març de 2013 va començar el 
Torneig de Pàdel Blackcrown organitzat 
per +9 Pàdel i Blackcrown amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. En aquesta competició hi 
van participar 80 parelles repartides en 
les diferents categories: masculí B i C, 
femení B i C i mixta B i C.

El torneig havia de finalitzar el 10 de 
març però a causa de la pluja va 
acabar el dissabte 16 de març. Aquest 
últim dia es van jugar les finals de cada 
categoria i es va fer l’entrega de 
premis, que va comptar amb la 
presència de l’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, i del regidor 
d’Esports, José Ramírez. Tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l’organització i també van 
entrar en el sorteig de diferents regals.

Set equips de les Franqueses 
participen a la Trobada de Mini-
handbol

El 17 de març de 2013 va tenir lloc la 
trobada de minihandbol a Granollers. 

Els equips de les Franqueses que van 
participar-hi van ser un total de set: 1 
prebenjamí, 2 benjamins masculins i 1 
femení, 2 alevins masculins i 1 femení.

El torneig consistia a jugar una fase 
prèvia i a continuació els equips 
classificats jugaven la fase final. El 
prebenjamí i el benjamí masculí van 
passar a la fase final. Van perdre 
davant els que finalment van acabar 
guanyant el torneig, l'Handbol Bordils i 
el BM la Roca 1.

Amb tot, s’ha de destacar la bona 
representació i participació per part de 
tots els jugadors a la trobada i 
felicitar-los per la gran feina feta.

Dos equips del PME a la Trobada 
d’Escoles de Bàsquet

El 17 de març de 2013 es va realitzar la 
tradicional Trobada d'escoles de 
bàsquet que organitza l'Escola Pia de 
Granollers. Dos equips de l'Escola de 
Bàsquet del Patronat Municipal 
d'Esports van participar d'aquesta 
divertida i entretinguda trobada matinal 
que va combinar bàsquet i diversió.

En aquesta edició la trobada es va 
realitzar al Pavelló Congost de 
Granollers i per a molts jugadors/es va 
ser el seu primer partit amb reglament. 
Per part franquesina, van participar-hi 
els equips entrenats per Josep Lozano i 
l'equip dirigit per Sarai Budia i Carla 
Alacambra, tot i que també van anar-hi 
jugadors del grup de l’Escola que 
entrena Guillem Estrada.

El format de trobada d'aquest any 
combinava partits de bàsquet i 
concursos individuals, amb altres 
activitats esportives. Un cop acabats 
els partits i activitats, tots els partici-
pants van ser obsequiats amb un regal 
commemoratiu.

Exitosa participació als 
Tornejos de Setmana Santa 2013 
dels equips de bàsquet del PME

Les vacances de Setmana Santa no 
van aturar el bàsquet. Així, els equips 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
categories mini masculí i cadet femení 
van participar en el X Torneig de 
Cambrils i el I Torneig Mercat del Ram 

de Vic, respectivament.

El mini masculí, entrenat per la Carla 
Alacambra i la Sarai Budia, va estar 
cinc dies a terres tarragonines en un 
torneig de primer nivell on es van 
combinar activitats basquetbolístiques i 
experiències de convivència que molts 
d’ells no oblidaran. Esportivament, van 
assolir la millor classificació en els 
darrers anys de participació: el cinquè 
lloc. El dissabte 23 de març de 2013 
van començar el torneig contra l’equip 
local de Cambrils perdent per un ajustat 
64-58 en un partit d’allò més trepidant. 
L’endemà es van imposar al BC Sant 
Quirze per 67-54 en un molt bon partit 
dels jugadors entrenats per la Carla. 
Molt encert en el llançament i un forta 
defensa tota la pista van ser les claus 
de la victòria. A la tarda, l’esforç del 
matí els va passar factura i van perdre 
per 65-38 contra el Toulouse francès. 
La derrota contra el Toulouse va 
condemnar l’equip a haver de lluitar pel 
cinquè lloc. En aquesta fase es va 
imposar al Bàsquet Altafulla per 70-17 i 
a la darrera jornada es va imposar per 
un contundent 52-33 a l’Escola El 
Salvador de Saragossa. 

El miler de jugadors que van participar 
en aquest torneig (44 equips de 4 
categories diferents) van passar el 25 
de març a les instal·lacions de Port 
Aventura.

Pel que fa al torneig cadet femení, 
l’equip entrenat pel Toni Olivares i 
l’Albert Pericas va fer un paper molt 
digne al I Torneig Mercat del Ram de 
Vic-Femení Osona. La competició, de 
tres dies, es va iniciar el 25 de març i 
les franquesines també van debutar 
amb victòria ajustada i treballada 
contra el CB Torelló (46-50). En el 
següent partit, contra les amfitriones, el 
Femení Osona, van caure en un mal 

partit per 32-49. I en el darrer partit 
d’aquesta primera fase, l’equip 
franquesí va caure derrotat contra 
l’equip italià del Fanfulla. La superioritat 
física de les italianes les va portar a 

perdre per un contundent 34-60. 
Aquesta derrota les portava a lluitar 
per la cinquena posició i en aquesta 
lluita, primer es van imposar de forma 
còmoda al Femení Osona B per 57-35 i 
en el darrer partit de la competició van 
caure derrotades per l’Askatuak de 
Sant Sebastià per un clar 37-60.

Aida González i Judith Berruezo, 
medalla de bronze al 
Campionat europeu de Twirling 

Les franquesines Aida González i Judith 
Berruezo, components del Club Twirling 

La Torreta van obtenir medalla de 
bronze al campionat d'Europa celebrat 
a Amsterdam els dies 28, 29 i 30 de 
març de 2013. A la competició hi van 
prendre part clubs procedents de 
Bèlgica, Noruega, Croàcia, Itàlia i 
França, a més d’Holanda, el país 
amfitrió.

L'infantil masculí d'handbol de les 
Franqueses guanya el Torneig de 
Calella

Després de fer un campionat molt 
complet, l’infantil masculí d’handbol del 
PME Les Franqueses va guanyar el 
prestigiós Torneig de Calella de 2013, 
que va tenir lloc durant el període de 
Setmana Santa. L’equip franquesí va 
superar a la semifinal un equip alemany 
a priori més fort físicament i amb més 
llançament. La final, contra l'Epic 
Casino de Matadepera, va acabar en 
empat. Per determinar el guanyador es 
va realitzar una pròrroga on qualsevol 
petit error donaria la victòria a un o 
altre equip. El punt d’inflexió el va 
posar l'equip franquesí, que es va 
acabar emportant una final molt 
treballada i demostrant els mèrits que 
els van portar a aconseguir del títol de 
campions.
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El conseller Felip Puig repeteix a 
les trobades de petanca de les 
Franqueses

La XVI Trobada de Petanca, organitza-
da pel Club Petanca Corró d’Amunt i el 
Patronat Municipal d’Esports, es va 
celebrar el dissabte 6 d’abril de 2013 a 
la zona esportiva de Corró d’Amunt. 
Diverses entitats del municipi, el CP 
Bellavista, el CP Corró d’Amunt, el CP 
Llerona i el CP Casal d’Avis de Corró 
d’Avall i el de Bellavista, s’havien citat 
per gaudir d’una matinal amistosa. 

El conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, va participar a la Trobada. 
L’afició del conseller per la petanca és 
coneguda i en diverses ocasions ha 
practicat aquest esport amb les entitats 
del municipi. El conseller Felip Puig i 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, van competir entre ells i 
l’alcalde va resultar-ne el guanyador 
–era la primera vegada que superava 
el conseller. En un ambient distès el 
conseller va assegurar que si hagués 
sabut que l’alcalde estaria tan content 
de guanyar-lo li hauria donat peixet en 
trobades passades. Felip Puig va agrair 
la rebuda del poble de Corró d’Amunt i 
va destacar el gran ambient per part de 
tots els jugadors al llarg de la jornada.

Les partides van començar a les nou 
del matí i es van allargar fins a la una. 
A mig matí, pels volts de les deu, es va 
fer una parada per gaudir d’un 
esmorzar de forquilla i ganivet. Un cop 
acabat l’àpat es va entregar un record 
als representants de les entitats de 
petanca de les Franqueses i tots els 
assistents van rebre un metre per, tal i 
com va dir l’alcalde, “establir una única 
mesura quan juguem”. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
regalar al conseller un exemplar del 
llibre que commemora el 30è aniversa-
ri del Patronat, “30 anys al teu costat”, i 
un clauer. Tant el regidor José Ramírez 
com el director-gerent del Patronat 
Municipal d’Esports, Josep Campaña, 
també van jugar a petanca. La regidora 
de Sanitat i Gent Gran i Agricultura, 
Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria 
Pruna, també va fer acte de presència 

a la trobada.

270 ciclistes participen al XVIII 
Trofeu BTT Corró d’Amunt

El Club Ciclista Corró d’Amunt va 
organitzar el XVIII Trofeu BTT Corró 
d’Amunt el diumenge 7 d’abril de 2013. 
La cursa era vàlida per a l’Open 
Barcelona i la Kid’s Cup, i va reunir més 
de 270 ciclistes. El recorregut tenia una 

distància de 7 km exigents i alhora 
divertits per als participants. L’itinerari 
de la Kid’s Cup tenia una distància de 
350 m. El president del CC Corró 
d’Amunt, Josep Mauri, va dir que el 
circuit és dels més valorats pels 
ciclistes gràcies a la combinació de 
zones molt tècniques. 

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, van valorar el 
paisatge de Corró d’Amunt com a ideal 
per a la pràctica de la BTT. Els boscos 
frondosos amb pistes forestals ràpides 
són de les preferides pels amants 
d’aquest esport. 

La Trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix un centenar de nens i 
nenes

Un centenar de nens i nenes va 
prendre part a la tradicional Trobada 
d'escoles de bàsquet de les Franqueses 
2013 que es va celebrar el cap de 
setmana del 13 i el 14 d’abril al pavelló 
poliesportiu municipal.

Un total de 110 participants d'onze 
equips van prendre part a la jornada 
que va organitzar el Patronat Municipal 
d'Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses.

L'activitat, d'allò més divertida i 
didàctica, suposava el primer “partit” 
de la seves carreres basquetbolístiques 
per a molts. Es van jugar partits, tot 
separant tres categories (2005, 2006 i 
2007). Els clubs participants van ser: el 

PME Les Franqueses, el CB Lliçà 
d'Amunt, el CB Vila de Montornès, el 
CB Santa Perpètua i l'Escola Pia de 
Granollers. Els partits es van disputar 
amb les normes del reglament del 
minibàsquet, on no hi ha puntuació, per 
fomentar el principi bàsic d'aquest 
reglament, jugar. Entre partit i partit, 
l'organització de la trobada, els 
entrenadors de bàsquet del PME Les 
Franqueses, van preparar activitats 
paral·leles en què, de forma individual, 
els jugadors i jugadores van poder 
millorar conceptes de bot i tir de 
manera divertida. Un cop acabats els 
partits es va fer l'entrega de medalles 
per a tots els participants i es va 
realitzar un esmorzar de germanor.

9 franquesins participen al XXXV 
Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate

El XXXV Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate es va disputar 
el cap de setmana del 20 i 21 d’abril de 
2013 a Leganés (Madrid) amb uns 500 
participants. Els karatekes tenien fins a 
13 anys i eren de les categories kata, 
kumite y prekumite. Nou components 
del gimnàs Nokachi de les Franqueses 
formaven part de la selecció catalana: 
Xavi Sevillano, Ainoa Astorga, Jordi 

Valdivia, Aaron Raya, Juan Sánchez, 
Izan Sevillano, Rafa Migueles, Roger 
Burriel i Wiam Koubiss. Al campionat 
van destacar les medalles de bronze de 
Roger Burriel i Juan Sánchez en kumite 
masculí i la proclamació com a campió 
d’Espanya de Jordi Valvidia en 
categoria de prekumite masculí. 

Més de 1.100 participants a l’XI 
Caminada Popular de les 
Franqueses

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès, que va tenir lloc el 21 
d’abril de 2013 al matí, va superar els 

1.100 participants, un nou rècord 
d’inscripcions. El Patronat Municipal 
d’Esports, organitzador de l’esdeveni-
ment, havia previst per a aquesta 
onzena edició poder arribar fins a un 
màxim de 1.200, xifra que se situa ja al 
límit de la capacitat logística per fer que 
una caminada d’aquests tipus sigui 
satisfactòria per a tothom.

Com és tradicional, la sortida i arribada 
es va fer des de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

A partir de les 8 del matí els partici-
pants van fer un recorregut per 
diversos punts del municipi, que els va 
portar a esmorzar a la zona esportiva 
municipal de Corró d’Amunt. Una 
vegada van finalitzar la caminada, tots 
els participants van rebre un obsequi 
commemoratiu, que en aquesta ocasió 
era una capelina amb el logotip del 30è 
aniversari del Patronat Municipal 
d’Esports, un entrepà de botifarra i 
també van participar al sorteig de 
diversos obsequis. 

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès va tornar a comptar amb 
la col·laboració del Club Bàsquet Les 
Franqueses i l’AE Handbol Les 
Franqueses.

Els alumnes de l'Escola de Tennis 
de les Franqueses gaudeixen del 
Trofeu Comte de Godó

El 23 d'abril de 2013 l’Escola de Tennis 

Jordi Plana va fer la tradicional sortida 
al Trofeu Comte de Godó. És el tercer 
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del 
Club de Tennis Cardedeu i els alumnes 
de l'Escola de Tennis de les Franqueses 
del Patronat Municipal d’Esports. Uns 
40 alumnes van gaudir de l’ambient del 
Godó veient diferents partits de 
jugadors com Tommy Robredo, 

Nicolay Davydenko, Tomas Berdych, 
entre d’altres, i també van poder 
demanar autògrafs i fer-se fotos amb 
Rafa Nadal.

MAIG 2013

Tercera posició del cadet femení 
d'handbol al sector de Campionat 
d'Espanya a Castro Urdiales

El 10, 11 i 12 de maig de 2013 es va 
disputar la fase sector del Campionat 
d'Espanya d’handbol a Castro Urdiales 
on el cadet femeni d'handbol de les 
Franqueses va participar. 

Al primer partit davant les locals de 
Castro Urdiales van aconseguir una 
gran victòria en guanyar per un ajustat 
22 a 23 gols. L’endemà, dissabte, van 
jugar davant el BM Zuazo, primeres del 
País Basc. L’enfrontament també va 
ser molt igualat fins al tram final, on les 
jugadores basques van marxar en el 
marcador per 8 gols de diferència. 

El diumenge encara hi havia opcions de 
classificació per al Campionat d’Espan-
ya si es guanyava el Villaverde de 

Madrid i acompanyaven els resultats 
dels altres equips. El partit de Villaver-
de va ser molt intens i, tot i començar 
amb un parcial negatiu, les jugadores 
franquesines van tornar al partit 
escurçant la diferència. A partir de la 
segona meitat el Villaverde va marxar 
en el marcador amb un joc molt 
elèctric. 

La participació en aquest sector s’ha de 
considerar positiva, amb bons resultats 
malgrat que només es va aconseguir 
una victòria. Les dues derrotes van ser 
davant de dos equips molt competitius. 
Cal felicitar les jugadores i el cos tècnic 
per la fita aconseguida, uns grans 
resultats que mostren l'esforç i 
constància d'aquest grup.

Es lliuren els premis del concurs 
de fotografia de l’XI Caminada 
Popular

El 14 de maig de 2013 va tenir lloc 
l’acte de lliurament dels premis del 
concurs de fotografia de l’XI Caminada 
Popular de les Franqueses que es va 
celebrar el mes d’abril organitzada pel 
Patronat Municipal d’Esports. 

L’acte de lliurament es va fer a la 
primera planta del Complex Esportiu 
Municipal de les Franqueses, on hi 
havia instal·lada una exposició amb una 
mostra de les fotografies presentades 
enguany al concurs i va anar a càrrec 
de l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

Els guanyadors del concurs de 
fotografia van ser els següents. Primer 
premi, José Antonio Pérez, de Montor-
nès, que va presentar la fotografia “Un 
día espléndido”. El 2n premi va 
correspondre a Ismael Cañas, de les 
Franqueses del Vallès, amb la fotogra-
fia “Reflexant la caminada”. El 3r premi 
va ser per a Imma Puerto Sánchez, de 
Ripollet, per la instantània “Camí de 
roselles”.

L’infantil femení d’handbol, segon 
a la Fase Sector disputada a Elx

L’equip infantil femení d’handbol de les 
Franqueses, que va disputar el 18 i 19 
de maig de 2013 a Elx la Fase Sector 
per accedir al Campionat d’Espanya es 
va quedar a les portes, amb una 
meritòria segona posició. 

A la competició van jugar-hi l’Elx, el 
BM Roquetas i el BM Cartagena, a més 
del conjunt franquesí. Les jugadores 
franquesines van aconseguir dues 
victòries, davant l’Elx, 20-22, i contra el 
BM Cartagena, 16-33. El partit que 
decidia, doncs, el campió de la Fase 
Sector, va ser el que enfrontava les 

franquesines contra el BM Roquetas. El 
rival es va mostrar molt superior i es va 
endur la victòria per 29-16, aconseguint 

així la classificació per al Campionat 
d’Espanya. L’experiència va ser molt 
positiva per a les jugadores, segur que 
no l’oblidaran. Cal felicitar-les i seguir 
endavant, ja que encara tenen molt 
camí per recórrer.

Quim Magán guanya la cursa El 
Trencacoll

La 1a Cursa de Muntanya El Trencacoll 
es va disputar el diumenge 19 de maig 
de 2013 amb 400 corredors, el nombre 
màxim de participants que s’havia fixat 
el Club Ciclista Corró d’Amunt. 

Per primera vegada, el Club Ciclista va 
deixar la bicicleta per un dia i es va 
calçar les vambes per córrer. Per a la 
prova va recuperar el Trencacoll, un 
antic camí que havia quedat en desús i 
inutilitzable. La cursa oferia dos 
recorreguts: un de llarg de 21 km i un 
altre de curt de 10 km. Tant un 
recorregut com l’altre presentaven uns 

terrenys variats, ràpids i tècnics, i de 
diversos nivells que divertien i feien 
suar de valent els participants. 

El campió absolut de la cursa va ser 
Quim Magán (El Món) amb un temps 
d’1 h 28 min 44 s. 

La satisfacció dels corredors va animar 
els organitzadors a muntar una segona 
cursa l’any vinent. Els participants, a 

més de l’excel·lent organització, van 
destacar els paratges naturals del poble 
de Corró d’Amunt que afegien un plus 
d’atracció a la cursa. 

JUNY 2013

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras 
practiquen vela

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras van 
gaudir d'una jornada de vela el 
dimecres 5 de juny de 2013. Dins del 
Programa Escolar de Promoció 
Esportiva (PEPE), entre el Patronat 
Municipal d'Esports i les escoles es va 
organitzar la sortida de bateig de vela 
al Port Olímpic juntament amb el 
Centre Municipal de Vela de Barcelona.
 
El bon temps i vent de la jornada van 
afavorir la pràctica esportiva. Els nens i 
nenes van participar-hi amb molta 
il·lusió i van poder gaudir d’un esport 
diferent. 

600 esportistes a la XXIX Diada 
de l’Esport

La XXIX Diada de l’Esport, organitzada 
pel Patronat Municipal d’Esports, va 
tenir lloc el dissabte 8 de juny de 2013. 
La jornada va aplegar més de 600 
esportistes amb els seus acompan-
yants animant des de les grades.

A partir de les 9 h es van jugar al 
pavelló i a la pista poliesportiva els 
partits de la secció de bàsquet i 
handbol del Patronat Municipal 
d’Esports. També va haver-hi la 
trobada del grup de bàdminton, 
patinatge, aeròbic, gent gran, psicomo-
tricitat i prebenjamí.  

Tots els participants de la XXIX Diada 
de l’Esport van tenir un petit obsequi: 
un pilota de platja. A més de rebre un 
esmorzar o berenar segons la franja 
horària en què juguessin o competissin. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
donar les gràcies a tots els jugadors, 
esportistes, entrenadors, col·labora-
dors, delegats, amics i familiars per 
acompanyar dia a dia tots els petits 

esportistes del Patronat i fer que 
l’esport a les Franqueses no pari de 
créixer.

D’altra banda, el diumenge 9 de juny 
va haver-hi jornada de portes obertes a 

la zona d’aigües del Complex Esportiu 
Municipal. Una cinquantena de 
participants van poder gaudir d’una 
estona a la piscina de les Franqueses, 
ja que hi havia lliure accés.

Més de 400 competidors prenen 
part al IV Trofeu d’equips Karate 
Nokachi de les Franqueses

El 8 de juny de 2013 es va celebrar el 
IV trofeu equips Karate Nokachi on es 
van inscriure 12 clubs d’arreu de 
Catalunya. El trofeu va comptar amb la 
participació de més de 400 competi-
dors. 

Les categories van ser des dels més 
petits de 5 anys fins als sèniors, tots 
ells en modalitat de kumite (combat) i 
per equips. Agustín Núñez i Montse 
Marín, responsables d’aquest esdeve-

niment, es van mostrar molt orgullosos 
i agraïts per la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports, Sidorme, 
Sports Granollers, Esclat i Fck, així com 
amb pares i amics que van fer possible 
la IV festa del karate Nokachi.

Alfonso Guillen i Ana Belén 
García, primers classificats de la 
27a Cursa de Bellavista

Alfonso Guillen i Ana Belén García van 
ser el guanyadors de la 27a edició de la 

Cursa de Bellavista celebrada el 9 de 
juny de 2013. La prova, organitzada pel 
Grup Fondistes de Bellavista, amb el 
suport del Patronat Municipal 
d’Esports, va reunir enguany més de 
700 corredors. La forta pluja del 
dissabte, que va obligar a tornar a 
marcar el circuit, i el fet que la Cursa de 
Pineda, que tradicionalment es feia el 
primer diumenge de mes i enguany ha 
estat el segon, va minvar la presència 
de participants a Bellavista en relació a 
l’any passat.

Es dóna la circumstància que en la 
present edició de la prova el guanyador 
masculí, Alfonso Guillen, i el tercer 
classificat Jordi Martos, són de 
Bellavista. El segon lloc va ser per a 
Gerard Molist. La guanyadora en 
categoria femenina, Ana Belén García, 
resideix a Granollers, però també havia 
estat veïna de Bellavista. El segon lloc 
en categoria femenina va ser per a la 
franquesina de Bellavista i component 
del club A 4 El km, Camen Martín, i el 
tercer per a Mari Martínez.

A banda de la bona organització i un 
traçat exigent i atractiu, cal destacar 
una vegada més la gran quantitat 
d’obsequis que l’organització va lliurar 
als participants. Hi havia una samarreta 
tècnica i pantaló, una bossa de 
productes d’alimentació, així com 
esmorzar i fins i tot aperitiu per a qui li 
venia de gust. També es van sortejar 
120 lots de diversos productes entre els 
participants. 

El lliurament de premis de la 27a Cursa 
de Bellavista va anar a càrrec de 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esport, José 
Ramírez, i el president del Club 
Fondistes de Bellavista, Ramón 
Berruezo.

Maverick i Isaac Viñales visiten el 
Centre Tècnic del Vallès

El pilot de Moto3, Maverick Viñales, i el 
seu cosí i també pilot de la mateixa 
categoria, Isaac Viñales, van visitar el 
Centre Tècnic del Vallès el 12 de juny 
de 2013.

 L’alcalde Francesc Colomé i el director 
del Centre, Joan Montcanut, van rebre 
els pilots, que van visitar les instal·la-

cions i, a continuació, van oferir una 
xerrada als alumnes, que els van poder 

fer preguntes i demanar autògrafs. 

115 alumnes gaudeixen de la 
Jornada de Primària 
organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports

El divendres 14 de juny de 2013 a partir 
de les 9 del matí es va realitzar a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall la Jornada de Primària, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports, que va reunir 115 alumnes. 

Tots els participants eren nens i nenes 
de sisè de les escoles de les Franque-
ses del Vallès, concretament del 
Guerau de Liost, Bellavista Joan Camps 
i Joan Sanpera i Torras. Les escoles 
Colors i Camins no hi van assistir 
perquè encara no tenen alumnes de 
sisè.

Un total de 115 escolars van participar 
en la jornada, que estava dividida en 

diferents esports, futbol, handbol, 
bàsquet i bàdminton, que es realitzaven 
entre el camp de futbol, el pavelló i la 
pista poliesportiva.

Els alumnes estaven dividits en 
diferents equips que portaven una 
samarreta (obsequi del Patronat 
Municipal d’Esports) especial per a 
l’ocasió i d’un color diferent per 
diferenciar-se entre equips.

A mig matí el Patronat Municipal 
d’Esports va obsequiar tots els 
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participants amb un bon esmorzar per 
agafar forces de cara a la segona part 
de la jornada.

Abans de finalitzar l’activitat i com a 
cloenda es va fer la tradicional foto de 
grup amb la presència de l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramirez, que 
van tenir l’ocasió de saludar i conversar 
amb els nens i nenes de com havia 
anat la jornada.

Gran acollida de la I Edició del 
Torneig de Futbol Base del CF 
Bellavista Milán

El cap de setmana del 15 i 16 de juny 
de 2013 es va celebrar a la zona 
esportiva municipal de Bellavista la I 
edició del Torneig de Futbol Base del 
CF Bellavista Milán amb una molt bona 
climatologia i molta afluència de públic 
als dos camps. 

El torneig va complir els objectius 
marcats, que eren principalment que 

els participants s'ho passessin bé i 
donar una bona imatge del CF 
Bellavista Milán a nivell organitzatiu, 
esportiu i social.

Resultats de les finals: 
-Categoria escola: 
EF Vallès 4 - CF Parets 2
-Categoria prebenjamí: 
CF Parets 6 - UE Sant Fost 2
-Categoria benjamí: 
FC Argentona 3 - UEC Mataró 6
-Categoria aleví: CF Bellavista Milán  - 
CE Lliçà d'Amunt 2

Exitosa cloenda de temporada del 
Club de Bàsquet Les Franqueses

El diumenge 16 de juny de 2013 el Club 
de Bàsquet Les Franqueses va reunir 
uns cent vuitanta participants en el 
tradicional dinar-cloenda de final de 
temporada. En una jornada d'allò més 

divertida, els petits i els pares van 
realitzar partits i competicions al 
pavelló i un cop acabades les diferents 
activitats els assistents van poder 
gaudir del primer bany de l'any a la 
piscina municipal. Aquest any, com a 
l'anterior edició, una botifarrada amb 
mongetes van servir per acomiadar 

una temporada llarga que ha tingut 
com a premi més especial l'ascens del 
primer equip femení a la Segona 
Divisió Catalana.

Després de la botifarrada la junta 
directiva del club va aprofitar per fer un 
sorteig d'articles de l’entitat. A l'acte hi 
van ser presents el regidor d'Esports, 
José Ramírez, i la regidora de Cultura, 
Rosa M. Isidro.

Sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran a Perata- 
llada, l’Estartit i les Illes Medes

El dijous 20 de juny de 2013 va tenir 
lloc la sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran que organitza 
el Patronat Municipal d’Esports. En 
aquesta ocasió van visitar Peratallada, 
l’Estartit i les Illes Medes.

La jornada va iniciar-se ben d’hora, poc 
abans de les 8 del matí, amb el grup de 
56 persones convocades a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Cal destacar la presència de la regidora 
de Cultura, Rosa Maria Isidro, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

Al voltant de les 10.30 h es va arribar a 
Peratallada, un petit poble que pertany 
al municipi de Forallac, al Baix 
Empordà, i que ha estat declarat 
conjunt històric en formar part d’un 
dels nuclis històrics de l’arquitectura 
medieval més importants de Catalunya. 
Es va fer una visita guiada durant la 
qual es va ensenyar als assistents els 
edificis més representatius: l’església, 

l’antiga casa consistorial i les antigues 
muralles de la ciutat.

Finalitzada la visita a les 13.30 h, el 
grup es va desplaçar a l’Estartit, i més 
concretament al Restaurant la Sal, on 
es va poder degustar un menú molt 
complet amb un arròs de la zona.

Per finalitzar la sortida es va realitzar 
un creuer amb un sorprenent trimarà, 
amb visió submarina -únic a Catalun-
ya-, que es distingeix pel confort del 
seu equipament i l’estabilitat en la 
navegació, sent un exemple de 
seguretat gràcies a tres quilles 
compartimentades, així com per la 
seva cabina submergida, dotada de 
grans finestrals per oferir una visió 
excepcional de la riquesa del fons marí 
de les Illes Medes.

L’AE Pompeu Fabra clou la 
temporada

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d'Amunt la tradicional cloenda de 
l’AE Pompeu Fabra. Com cada any es 
va realitzar el torneig de Mixball, que 
consisteix en una lligueta a punts 
combinant partits de bàsquet i de futbol 
7. Cada partit guanyat sumava 3 punts.

S’hi van inscriure 6 equips, encara que 
finalment només van prendre-hi part 5. 
L' equip guanyador va ser l’AE 
Pompeu Fabra, empatat amb Cullell's 
Team. 

El dia del torneig hi van assistir entre 
participants i acompanyants unes 70 
persones. L’entitat espera tornar a 
repetir aquesta activitat l´any vinent.

Molt seguiment de la 1a edició del 
Memorial Juan Blázquez organit-
zat pel CF Bellavista Milán

El cap de setmana del 22 i 23 de juny 
de 2013 es va celebrar la primera 
edició del Memorial Juan Blázquez, 
organitzada pel Club Futbol Bellavista 
Milán. Aquest torneig va retre home-
natge a la trajectòria de Juan Blázquez, 
reconegut entrenador i home de futbol 
que va morir el passat mes de març a 
l’edat de 64 anys. Entre altres equips 
havia dirigit tres dels participants al 
torneig, la UE Canovelles, l’EC 

Granollers i el CF Bellavista Milán. 
L’altra conjunt participant va ser el CF 
Les Franqueses.

El desenvolupament del torneig va tenir 
molt de seguiment, sobretot el 
dissabte, amb gran afluència de públic i 
mitjans de comunicació. Va ser un 
emotiu reconeixement a una persona 
molt coneguda a nivell futbolístic 
comarcal i també en altres àmbits 
socials i empresarials.

Els resultats dels partits van ser els 
següents:
-Semifinals: CF Les Franqueses 3 - EC 
Granollers 6; CF Bellavista Milán 3 - UE 
Canovelles 1
-Final: CF Bellavista Milán 2 - EC 
Granollers 2 (l’EC Granollers va ser el 
guanyador en vèncer a la tanda de 
penals per 2 gols a 3).

Alta participació d’esportistes i 
familiars a la cloenda de la 
temporada de tennis i pàdel

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la zona esportiva municipal de 
Corró d’Avall la cloenda de la tempora-
da de tennis i pàdel. L’activitat va 
reunir molts participants, que van 
poder gaudir d’una gran matinal 
practicant el seu esport.

En tennis, de les 8.30 a les 10 h van 
prendre-hi part 20 adults. De les 10 a 
les 11 h van fer-ho 22 nens i nenes 
nascuts els anys 2004, 2005 o 2006. De 
les 11 a les 12 h hi van prendre part 20 
nens i nenes dels anys 2001, 2002 o 
2003, i de les 12 a les 13 h, 10 nens i 
nenes del 1996 fins al 2000.

En total, doncs, per la cloenda del 
tennis van passar 72 alumnes i els seus 

corresponents pares i mares o 
familiars, més de 150 persones en 
total, que van poder gaudir de campio-

nats per parelles de pares/mares i fills. 
La matinal també va comptar amb la 
presència del regidor d'Esports, José 
Ramírez.

Pel que fa al pàdel hi van participar uns 
70 alumnes, els quals es van dividir en 
dos quadres per fer un minitorneig 
entre ells (campionat masculí i femení).

A partir de les 13 h tothom que va 
assistir a la jornada va poder gaudir 
d’un refrigeri a la pista poliesportiva 
coberta, on posteriorment va haver-hi 
una entrega d’obsequis i un sorteig de 
diferent material.

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses guanya la Granollers 
Cup de la seva categoria

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses es va classificar com a 
primer de grup a la fase regular de la 
Granollers Cup, després de guanyar 
tots els seus partits. El diumenge 30 de 
juny de 2013, però, era el torn de la 
veritat ja que es jugaven les fases finals 
de la competició.

Així doncs, a vuitens de final van 
guanyar amb comoditat el Helset if, per 
21 gols a 10. A quarts de final van 
guanyar el Charlottelund-1 per 17 a 14, 
en un partit que ja havien sentenciat a 
la mitja part. A semifinals es van 

enfrontar a l’equip Vestby Hk, format 
per unes jugadores noruegues molt 
fortes fisicament, però a qui van poder 
guanyar per 14 a 9. Aquest resultat els 
va donar el pas a la final del torneig, 
que van haver de jugar contra el 
conegut equip de l’Handbol Puig d'en 
Valls d'Eivissa al Palau d'Esports de 
Granollers. Les noies franquesines van 
jugar una molt bona final, que van 
guanyar per 16 gols a 9. 

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, va poder celebrar amb les 

jugadores aquesta victòria tan impor-
tant.

El Pavelló Poliesportiu Municipal i la 
pista coberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall van acollir, 
entre dijous i diumenge, 128 partits de 
la Granollers Cup 2013. Organitzada pel 
BM Granollers amb la col·laboració de 
l’AEH Les Franqueses, aquesta 
competició té com a objectiu promocio-
nar l'handbol i valors com l'esportivitat, 
el respecte i el joc net entre els més 
joves.

JULIOL 2013

Recepció de l’Ajuntament als tres 
equips d’handbol més destacats 
de les Franqueses

Els equips d’handbol del municipi 
continuen sumant èxits esportius. És 
per això que l’Ajuntament els va 
organitzar, com va sent habitual els 
darrers anys, una recepció per 
reconèixer públicament el seu esforç. 

A l’acte, que es va fer el 2 de juliol de 
2013 a la tarda a la sala de plens de 
l’Ajuntament, es va homenatjar els 
integrants del sènior masculí de l’AEH 
Les Franqueses i les integrants dels 
equips cadet i infantil femenins del 
Patronat Municipal d’Esports.
 
L’acte, al qual van assistir l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, i el 
president de l’AEH Les Franqueses, 
Rafael Rosario, a més dels integrants 
dels equips i pares i mares dels 

jugadors, va consistir en el lliurament 
de plaques commemoratives per part 
de l’alcalde als capitans i entrenadors 
de cada equip, el lliurament d’un 
obsequi per part del Patronat a cada 
membre dels equips, la seva signatura 

en el llibre d’honor, i la foto de grup. 
Enguany, a banda de la típica foto dels 
homenatjats a les escales de l’edifici de 
l’ajuntament també se’n van fer una a 
la plaça mirant cap amunt, ja que el 
fotògraf estava situat al balcó. Acte 
seguit es va fer un piscolabis per a tots 
els assistents.

Pel que fa a les gestes esportives 
d’aquests equips, cal recordar que el 
sènior masculí de l’AEH Les Franque-
ses va aconseguir l’ascens a la Segona 
Divisió Catalana en quedar 2n de la 
primera fase del grup B de la 3a Divisió 
Catalana Preferent. Per la seva banda, 
l’equip cadet femení del PME va 
quedar 4t al Campionat de Catalunya, 
3r al sector del Campionat d’Espanya 
que es va fer a Castro Urdiales i 
campió de la Granollers Cup de la seva 
categoria. L’infantil femení del PME va 
quedar 1r de la fase regular de la Lliga 
Catalana, subcampió de Catalunya i 2n 
al sector del Campionat d’Espanya 
celebrat a Elx.

Recepció de l’Ajuntament als 
equips sèniors femenins del CE 
Llerona i del CB Les 
Franqueses

El 3 de juliol de 2013 a la tarda, 
l’Ajuntament va fer una recepció als 
equips sèniors femenins del Club 
Esportiu Llerona i del Club Bàsquet Les 
Franqueses per reconèixer públicament 

la bona temporada que van fer i que va 
acabar amb l’ascens de categoria de 
tots dos equips. L’amateur femení del 
CE Llerona va pujar a la lliga Preferent i 
el sènior femení del CB Les Franqueses 
ho va fer a la 2a Divisió Catalana.
 
L’homenatge va tenir lloc a la sala de 
plens de l’Ajuntament i com el dia 
anterior, dia en què es va fer la 
recepció a tres equips d’handbol del 
municipi, el procediment va ser el 
mateix: atorgament de plaques als 

representants de cada equip, entrega 
d’un petit obsequi i signatura en el 
Llibre d’Honor d’Esports per part de 
cada integrant dels equips, foto de grup 
i piscolabis final al darrere de l’edifici 
consistorial.
 
A banda de jugadores i entrenadors 
dels clubs, a l’acte també hi van assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el president del CE Llerona, 
Jaume Viñas, i el del CB Les Franque-
ses, Esteve Moliner.

La Societat de Caçadors participa 
a la Festa Major de Bellavista

La Societat de Caçadors de Bellavista 
va participar enguany a la Festa Major 
de Bellavista. En concret, va organitzar 
un campionat de tir el dia 6 de juliol de 
2013. L’entitat franquesina va muntar 
un recorregut de caça al Camp de Tir 
de les Franqueses, situat al camp de Ca 
l’Aymerich de Corró d’Amunt. L’activi-
tat va començar a les 9 del matí i va 
comptar amb una bona participació.

Destacada participació del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses al 
LXIV Campionat de 
Catalunya Absolut i XVI Para-Ar-
chery

El LXIV Campionat de Catalunya 
Absolut i XVI Para-Archery es a 
celebrar el 7 de juliol de 2013 a l'estadi 
de Can Jofresa de Terrassa. Hi van 
participar 115 esportistes representants 
de diferents clubs de Catalunya i va 
destacar la presència del president de 
la Federació Catalana de Tir amb Arc, 
Francesc Altarriba, i el subdirector 
general d'Activitats Esportives i 
Infraestructures del Consell Català de 
l'Esport, Oriol Marcé.

Tots els participants van enfrontar-se a 
un doble repte: mesurar-se amb altres 
arquers i aguantar una forta calor. El 
Club de Tir amb Arc Les Franqueses va 
participar en el Campionat amb 12 
arquers i va obtenir resultats notables 
en les diferents categories i modalitats 
en què van participar.
 
En la modalitat d'arc recorbat categoria 
esquirol va destacar el primer lloc 
d'Izan Garcia amb 301 punts i el tercer 

lloc de Guerau Camí amb 183 punts en 
la distància de 12 metres.
 
En la modalitat d’arc recorbat categoria 
benjamí Ruben Ruiz va obtenir una 
meritòria tercera plaça amb 315 punts 
en una atapeïda competició on entre el 
segon i quart classificat només hi va 
haver 2 punts de diferència, i a més, el 
guanyador va batre rècord del 
campionat. Joan Arnal va obtenir la 
quarta plaça amb 314 punts.

Claudia Gómez va obtenir el primer lloc 
en la modalitat d'arc recorbat categoria 
aleví femení amb 554 punts tirant a 
dues distàncies, una primera tanda a 

30 metres i una segona a 18 metres. 
En aquesta mateixa modalitat en 
masculí Alfred Rodriguez va aconseguir 
la quarta plaça amb 492 punts i també 
va destacar la bona classificació 
d'Arnau Altarriba incorporat recent-
ment al Club.

Una altra nova incorporació al Club, 
Sonia Arredondo, va obtenir una 
meritòria cinquena plaça en arc 
recorbat novell tirant a 50 i a 30 
metres.
 
Alicia Viladomiu va ser primera en la 
seva categoria, arc nu sènior femení, 
amb 256 punts a gran distància de la 
segona classificada, tirant a 30 i 18 
metres. En aquesta mateixa modalitat 
en masculí, els arquers Ramon, Àngel i 
Jordi van enfontrar-se als millors de 
Catalunya obtenint uns resultats que 
amb seguretat milloraran en futurs 
esdeveniments.

S’inaugura el primer parc indoor 
d’Europa dedicat als esports 
extrems

El 4 de juliol 2013 es va obrir al públic el 
Green Indoor Park, el primer parc d’oci 
d’Europa que combina esports extrems 
amb activitats recreatives. Aquest 

equipament pioner ocupa 25.000 m2 
de superficie en unes antigues naus 
situades al camí de Can Carreró de les 
Franqueses. L’espai el van inaugurar 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el secretari general de 
l’Esport, Ivan Tibau, i el director general 
del Green Indoor Park, Hugo Arnaiz.
Al parc s’hi poden trobar des 
d’instal·lacions amb rampes per 

practicar esports extrems com l’skate, 
els patins o les bicicletes BMX, un 
circuit de karts elèctrics, màquines de 
jocs que simulen les curses de Fórmula 
1, escalèxtric, jocs infantils amb 
inflables, un rocòdrom, circuit de trial, 
etc. La inversió que s’ha fet per 
condicionar les naus és d’1,5 milions 
d’euros i ha permès crear una vintena 
de llocs de treball fixos. L’horari 
d’obertura és de dimecres a divendres 
de 16 a 22 h i els dissabtes i els 
diumenges de 10 a 20 h, i les tarifes 
van des dels 2 euros de l’entrada de 
visitant fins al 16 euros per a un dia 
complet.

A banda de la passejada per totes les 
instal·lacions, els representants polítics 
van voler provar els karts elèctrics i van 
fer unes quantes voltes al circuit. Al 
final de l’acte inaugural, tant l’alcalde 
de les Franqueses com el secretari 
general de l’Esport van firmar a sobre 
d’un dels grans grafits que hi ha per 
totes les parets de l’espai, la majoria 
dels quals són obra del conegut grafiter 
barceloní Berok.

A banda de l’alcalde, també van ser 
presents a la inauguració per part de 
l’equip de govern de l’Ajuntament de 
les Franqueses el regidor d’Esports, 
José Ramírez, la regidora de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut, Rosa M. 
Isidro, el regidor d’Urbanisme, Esteve 
Ribalta, la regidora de Polítiques 
Socials, Gisela Santos, i la d’Obres i 
Serveis, Vanessa García.

Finalitzen amb èxit les 
activitats d'estiu del Patronat 
Municipal d'Esports

El 26 de juliol de 2013 van finalitzar les 
activitats esportives d'estiu que 
organitza el Patronat Municipal 
d'Esports. En aquesta edició, el Juliol 
Esportiu va comptar amb un total de 
357 participants d’edats compreses 
entre els 5 i els 16 anys. Com cada any 
els nens i les nenes van poder utilitzar 
pràcticament tots els espais esportius 
de què disposa la zona esportiva de 
Corró d'Avall: el camp de futbol, el 
camp de futbol 7, pistes de tennis, el 
pavelló, la pista poliesportiva i les 
piscines cobertes i descobertes del 
Complex Esportiu Municipal de les 
Franqueses. En tots aquests espais es 
van poder realitzar activitats esportives 
com ara futbol, bàsquet, handbol, 
tennis, voleibol, bàdminton, etc.

També es van portar a terme altres 
activitats fora de la zona esportiva com 
ara la cursa d'orientació al parc de 
Milpins i la bicicletada que es va 
realitzar en un circuit pel poble amb 
sortida i arribada a la zona esportiva 
municipal. Aquestes activitats es van 
realitzar dins de l'horari del Juliol 
Esportiu, de 9 a 13 h. 

A part de les activitats diàries, cada 
grup va poder realitzar també activitats 
puntuals que duraven matí i tarda fora 
de les Franqueses:
-Sant Quintí de Mediona: circuit de 
tirolines
-Navarcles: caiac, escalada, canoa
-Collbató: “trekking” per la muntanya i 
escalada
-Parc Vallparadís: cursa d'orientació i 
escalada al rocòdrom
-Saldes: taller d'orientació i circuit de 
tirolines i ponts de mico

També s'ha de destacar la sortida que 
es va fer als Campionats del Món de 
Natació que es van portar a terme a la 
ciutat de Barcelona.

Per altra banda, el 26 de juliol també va 
acabar l'Escola de tennis i pàdel d'estiu. 
Aproximadament un centenar de 
participants van gaudir d'aquests 
esports durant el mes de juliol. Pel que 
fa al tennis hi havia grups segons edats 
on els participants van poder fer un 

intensiu cada dia de dilluns a divendres 
en la seva hora programada. En el cas 
del pàdel es van fer grups on cadascun 
d'ells va fer un petit intensiu d’1, 2 o 3 
dies a la setmana.

Per últim, dir que el 26 de juliol també 
van finalitzar els campus de futbol 
organtizats pel CE Llerona i el CF Les 
Franqueses, que es van portar a terme 
a la zona esportiva de Llerona i de 
Corró d'Amunt. Els clubs van acabar 
molt satifets de la participació obtingu-
da.

AGOST 2013

L’equip Missirah de Parets 
guanya el III Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

La final de la tercera edició del Torneig 
Solidari de Futbol de les Franqueses, 
que es va jugar el 17 d’agost de 2013 a 
la tarda al Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Avall, va ser molt disputada. El 
partit, que enfrontava l’equip Missirah 

de Parets del Vallès amb el Banjae de 
Canovelles, va decantar-se a favor dels 
primers, que van acabar guanyant, 
després d’una pròrroga, pel resultat de 
3 gols a 2.

El matx, que va aixecar molta expecta-
ció i va omplir les grades de gom a 
gom, va ser molt emocionant, a causa 
de la igualtat i el bon joc dels dos 
equips. Si bé es van avançar els 
canovellins, els paretans van poder 
empatar el partit, i fins i tot posar-se 
per davant amb un 2 a 1. El Banjae, 
però, no va deixar d’atacar la porteria 
contrària fins que va aconseguir 
l’empat a 2 gols a pocs minuts del final 
del temps reglamentari. Tot apuntava 
que s’hauria de jugar mitja hora més de 
temps extra. I així va ser. A la pròrroga, 

però, només va poder marcar un dels 
dos equips, el Missirah, que va acabar 
enduent-se el torneig.

A l’acte d’entrega de premis van ser-hi 
presents l’alcaldessa accidental de les 
Franqueses, Rosa Maria Pruna, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. A la 
cerimònia es van donar trofeus al millor 
porter i al millor golejador del torneig, 
que van guanyar dos integrants de 
l’equip de Mataró, i als dos equips que 
van disputar la final.

Aquest és el tercer any que se celebra 
aquest torneig que organitza l’Associa-
ció Esportiva d’Immigrants del Vallès 
Oriental, amb seu a Bellavista, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Enguany 
hi han participat deu equips provinents 
de Vic, Mataró, Sabadell, Montornès, 
Parets, Granollers i Canovelles. La 
competició va començar el 22 de juny, 
cosa que va permetre poder disputar 
més partits que l’any passat, tots al 
Camp de Futbol Municipal de Corró 
d’Avall.

El CF Olímpic La Garriga guanya 
el 33è Trofeu Electrocamps de 
futbol

El 31 d’agost de 2013 a la tarda es va 
disputar la 33a edició del Trofeu 
Electrocamps de futbol a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. El 

guanyador del torneig va ser el CF 
Olímpic La Garriga. En segon lloc va 
quedar el CF Les Franqueses i en 
tercer el CF Vilanova del Vallès.

El torneig triangular, que constava de 
tres partits de 45 minuts de durada 
cadascun, va començar a les sis de la 
tarda, amb el partit entre els 
garriguencs i els vilanovins. Aquest 
matx va acabar amb empat a 0 gols i 
es va haver de resoldre a la tanda de 

penals, en què els garriguencs van 
acabar marcant quatre penes 
màximes, mentre que els vilanovins 
només en van transformar tres.

En el següent partit es van enfrontar 
l’equip local i organitzador del torneig, 
el CF Les Franqueses, i el perdedor del 
primer partit, el CF Vilanova del Vallès. 
Els franquesins es van mostrar 
superiors i van acabar guanyant per 1 
gol a 0. El darrer matx va enfrontar el 
conjunt local i l’equip garriguenc. 
Després d’una gran igualtat en el joc 
desenvolupat per ambdós conjunts, 
una rematada dins de l’àrea a les 
acaballes del partit va donar la victòria 
a l’Olímpic La Garriga, que es va 
acabar enduent el torneig. 
A l’entrega de les copes hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, i Marcel Camps i David 
Camps, en representació de l’empresa 
franquesina patrocinadora del torneig, 
Electrocamps.

SETEMBRE 2013

El CE Llerona guanya el III Torneig 
de Futbol Trofeu Ajuntament de 
les Franqueses

El Club Esportiu Llerona es va adjudicar 
el 4 de setembre de 2013 la tercera 
edició del Torneig de Futbol Trofeu 
Ajuntament de les Franqueses en 
derrotar el Club Futbol Les Franqueses 
pel resultat de 2 gols a 0. Al partit pel 
tercer i quart lloc, el CF Bellavista Milan 
va vèncer la US Corró d’Amunt per 3 
gols 1.

El III Torneig de Futbol Trofeu Ajunta-
ment de les Franqueses, organitzat pel 
Patronat Municipal d’Esports amb la 
col·laboració dels clubs participants, els 
més representatius del municipi, es va 
disputar els dies 3 i 4 de setembre.

A les 10 de la nit va començar, al Camp 
de Futbol Municipal de Corró d’Avall, la 
gran final del torneig entre el CE 
Llerona i el CF Les Franqueses, una 
reedició de la final de l’any passat, en 
què va guanyar el CF Les Franqueses 
per 3 gols a 2. El CE Llerona, doncs, 
tenia ganes de revenja i de seguida va 

fer notar que volia endur-se la copa. Al 
minut 9, després d’una jugada indivi-
dual per la banda dreta, Adrià Bona-
chela va driblar el seu defensor al límit 
de l’àrea i va engaltar un potent xut a 
l’escaire que va acabar al fons de la 
xarxa. El CE Llerona va continuar 
dominant la primera part.

A la represa, però, el CF Les Franque-
ses va sortir amb moltes ganes. Amb 

tot, va ser el jugador lleroní Àlex 
Español qui va estar a punt de marcar 
el segon gol per al seu equip enviant la 
pilota al pal al minut 11 de la segona 
part. Vuit minuts després, va ser el CF 
Les Franqueses el que va enviar una 
pilota al pal de la porteria defensada 
pel Llerona, en una jugada en què es 
va reclamar falta al porter. Quan 
semblava que el marcador ja no es 
mouria, Àlex Español va sentenciar la 
final amb el segon gol per al seu equip 
a tres minuts de l’acabament del matx.

A l’entrega dels premis per a tots els 
equips (vals en material esportiu per 
valor de 800 euros per al primer 
classificat, 600 per al segon, 400 per al 
tercer i 200 per al quart), hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, els presidents dels clubs 
i els capitans dels quatre conjunts. Acte 
seguit es va fer la foto de l’equip 
guanyador, que en les tres edicions del 
torneig sempre ha estat un equip 
diferent. En la primera va ser el CF 
Bellavista Milan i en la segona el CF 
Les Franqueses.

Quatre joves arquers del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses 
participen a la 10a edició del 
Trofeu Futurs Campions

El 8 de setembre de 2013 es va 
celebrar la 10a edició del Trofeu de 
Futurs Campions, amb la participació 
de quatre joves arquers del Club de Tir 

jugat, en camp de futbol 7, uns 120 
partits en total. Els resultats de les 
finals, la totalitat de les quals es van 
disputar diumenge a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, van ser els 
següents:
-Prebenjamí: Fundació Marcet, 4 – EC 
Granollers, 0
-Benjamí: Vila-real CF, 1 – Damm, 0
-Aleví: FC Barcelona, 1 – UD Cornellà, 0

En l’edició d’enguany de la competició, 
que ha tornat a organitzar amb èxit 
l’empresa Eventually Sport&Events 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d'Esports de les Franqueses, 

aquest municipi ha estat protagonista 
destacat, ja que ha estat seu de dues 
de les tres categories en la fase prèvia 
del torneig: l’aleví s’ha disputat a les 
instal·lacions municipals de Corró 
d’Avall i la prebenjamí a les de Corró 
d’Amunt.

Primers partits amistosos de la 
temporada de l'Escola de Bàsquet 
del PME

El 13 de desembre de 2013 van tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses els primers partits 

amistosos d’aquesta temporada de 
l’Escola de Bàsquet del Patronat 
Municipal d’Esports. En una hora es 
van disputar molts minipartits que van 
fer gaudir els més menuts de la secció 
de bàsquet. Els equips entrenats per 
Javi Liria i Josep Lozano es van 
enfrontar als de l’Escola del CB 
L'Ametlla. De mica en mica, aquets 
petits van aprenent la normativa del 

bàsquet i el que és més important, 
aprenen tot divertint-se.

Exhibició dels grups d’aeròbic 
escolar del PME

El 14 i 15 de desembre de 2013, el 
Patronat Municipal d’Esports va 
organitzar una exhibició de ball al 
pavelló poliesportiu municipal de Corró 
d'Avall. 

Les 21 nenes dels grups d’aeròbic que 
organitza el PME a les escoles Guerau 
de Liost, Joan Sanpera i Camins van 
mostrar al públic assistent les coreo-
grafies treballades durant aquest 
primer trimestre. Els nervis previs no 
van impedir que les nenes s’ho 
passessin d’allò més bé.

L’aleví femení d’handbol de les 
Franqueses participa a l’Hamboli-
cat d’Igualada

El 15 de desembre de 2013 l’aleví 
femení d’handbol de les Franqueses va 
disputar el torneig Hambolicat amb 
motiu de la Marató de TV3 a Igualada. 

El torneig va durar tot el matí i les 
franquesines van disputar tres partits. 
Els dos primers partits els van jugar 
contra el Tarragona i el Tàrrega A, amb 
reglament aleví expert de la federació. 
Per als qui no coneguin aquesta 
modalitat, es juga a camp sencer i es 
saca de centre després dels gols (una 
introducció a la zona). El tercer partit el 
van jugar amb reglament de minihand-
bol i a camp petit contra el Tàrrega B. 
L’equip franquesí estava format per 
només 6 nenes. Tot i amb això es va 
competir i treballar molt, guanyant el 
primer i el tercer partit i perdent contra 
el Tàrrega A de 2 gols de diferència. 

A més a més dels partits, els partici-
pants del torneig també podien gaudir 
d’una zona lúdica amb inflables, pintura 
de cara i diverses activitats, d’una 
xocolatada gratuïta, i pagant un petit 
import, fins i tot podies fer un passeig 
en globus.

En definitiva, les nenes s’ho van passar 
molt bé i van competir amb moltes 
ganes, tot col·laborant amb la Marató 
de TV3, que aquest any lluitava contra 
les malalties neurodegeneratives.

Presentació dels equips del CF 
Bellavista Milan

El 15 de desembre de 2013 es va fer la 
presentació de tots els equips del Club 
Futbol Bellavista Milan a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
En total van desfilar per la gespa 130 
jugadors i jugadores, esportistes que 
formen part d’un dels dotze equips del 
club de Bellavista. A la presentació hi 
va assistir l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
membres de la renovada junta directiva 
de l’entitat que encapçala Paco Flores.

Consell General del Patronat 
Municipal d’Esports

El 17 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sessió del Consell General 
del Patronat Municipal d’Esports a la 
sala polivalent del Complex Esportiu 
Municipal, acte que va estar presidit pel 
regidor d’Esports, José Ramírez, i que 
va reunir el conjunt de les entitats 
esportives locals i altres entitats, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel Patronat Municipal 
d’Esports durant l’any 2013 i la previsió 
per al 2014.

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millora en les instal·la-
cions esportives, de l’escola esportiva 
municipal, del manteniment de les 
instal·lacions, de les dades de participa-
ció del Patronat i del Complex Esportiu 
Municipal i de la convocatòria de 
subvencions per a activitats esportives 
per a l’any 2014. 

Cal destacar també l’assistència de 
Josep Randos, Rosa M. Isidro i Àngel 
Profitós, regidors de l’Ajuntament i 
membres del Consell d’Administració 
del Patronat Municipal d’Esports. Al 
finalitzar la sessió, el Patronat Munici-
pal d’Esports va oferir un refrigeri a tots 
els assistents per tal d’acomiadar l’any 
esportiu 2013 i felicitar a tothom les 
festes de Nadal.

Esmorzar de Nadal del Grup 
d’Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME

El 19 de desembre de 2013 va tenir lloc 

amb Arc Les Franqueses. La competi-
ció es va fer al camp municipal de tir 
amb arc del Fossat del Castell de 
Montjuïc de Barcelona. 

És un trofeu amb el qual s’inicia la 
temporada i en el qual només partici-
pen les categories dels més joves, és a 
dir, esquirol, benjamí, aleví, infantil, 
cadet i júnior (femení i masculí). Hi va 
haver una assistència rècord de més 
de cinquanta inscrits quatre dels quals 
eren representants del club franquesí, 
que van obtenir bons resultats. Així, 
Izan i Joan van quedar tercers en les 
seves categories (esquirol i benjamí). 
Claudia va quedar primera en aleví 
femení, i Alfred, quart en aleví masculí.

La jornada va ser una festa de l’arc per 
als nens i els familiars. Hi va haver molt 
bon ambient entre tots els nens i 
nenes, reflectint que el tir amb arc és 
més que un esport.

VI Torneig d’handbol Joan 
Sanpera de Festa Major

El 14 de setembre de 2013 va tenir lloc 
el VI Torneig d’handbol Joan Sanpera al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, amb motiu de la Festa 

Major de Corró d’Avall. Des de la 
categoria prebenjamí fins a la infantil, 
els equips van jugar un partit davant el 
BM Granollers de la seva corresponent 
categoria.

Un total de 14 equips van prendre part 
en aquest torneig amb un total de 160 
participants. Els equips van ser 1 
prebenjamí masculí, 2 benjamins 
masculins, 1 aleví femení, 2 alevins 
masculins i 1 infantil masculí. 

Els premis van ser per al 1r i 2n 
classsificat, per al millor jugador del 
partit, el millor jugador local i el màxim 
golejador de l’enfrontament. El regidor 

d’Esports, José Ramírez, va estar 
present a l’entrega de premis.

El Patronat Municipal d’Esports, 
col·laborador d’aquesta activitat que va 
organitzar l’AEH Les Franqueses, va 
obsequiar tots els participants amb un 
esmorzar.

55 corredors participen a la II 
Clàssica Ciclista de les 
Franqueses

El 14 de setembre de 2013 a la tarda es 
va disputar la II Clàssica Ciclista de les 
Franqueses, una cursa organitzada per 
la Unió Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, dins del programa d’actes de 
la Festa Major de Corró d’Avall. La 
distància a recórrer van ser 100 km en 
un circuit de 10 km que discorria per 
carreteres i carrers de Corró d’Avall, 
Llerona i Marata. Un recorregut amb 
pujades curtes i fortes que va fer-se 
molt dur per als 55 ciclistes que van 
prendre la sortida. Els participants 
pertanyien a una d’aquestes tres 
categories: elit, sub23 i master 30.

Cal destacar la presència d’un equip 
francès, el Martigues, que tenia dins les 
seves files el darrer guanyador del tour 
de Bulgària. El guanyador absolut va 
ser el corredor francès Cedric Eusta-
che, amb un temps total de 2 hores i 41 
minuts. Eustache va anar a una 
velocitat mitjana de 42,480 km per 
hora. D’altra banda, el corredor local 
Santi Segú va ser el guanyador a la 
categoria Master 30.

80 jugadors al 3 x 3 de bàsquet de 
la Festa Major de Corró d’Avall

El 14 de setembre de 2013 al matí, 
amb motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall, es va celebrar a la pista 
poliesportiva coberta de la zona 
esportiva municipal un 3 x 3 de bàsquet 
amb els jugadors i jugadores dels 
diferents equips del Patronat Municipal 
d’Esports.

Més de 80 basquetbolistes, de 
categories compreses entre premini i 
cadet, van gaudir de l’esport de la 
cistella competint entre ells separats 
per categories, i en equips de 3 o 4 
jugadors. Després de quatre hores de 

bàsquet, els equips vencedors en les 
diferents categories van ser: en 

categoria premini, Lakers; en mini, 
Toros; en infantil, Guays; i en cadet 
Equip 2.

Tots els participants van rebre esmor-
zar i medalles commemoratives, així 
com obsequis per als equips guanya-
dors.

Trenta participants al 
III Campionat de tie-breaks amb 
motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall

El 14 de setembre de 2013, amb motiu 
de la Festa Major de Corró d'Avall, el 
Patronat Municipal d'Esports va 
organtizar el III Campionat de 
tie-breaks a les pistes de tennis 
municipals de Corró d'Avall. Hi van 
participar una trentena de tennistes, 
entre adults i infants.

Es van fer campionats de tie-breaks a 
15 punts (adults) i pel que fa als més 
joves alguns van fer també tie-breaks a 
15 punts i una lligueta de tots contra 
tots. Cada participant va disputar un 
mínim de 2 partits de tennis. 

El Patronat Municipal d'Esports va 
obsequiar tots els participants amb una 
medalla i esmorzar.

La Festa de la bicicleta urbana 
d’enguany compta amb 200 
participants

El 15 de setembre de 2013 al matí va 
tenir lloc la Festa de la bicicleta urbana 
que tradicionalment organtiza el 
Patronat Municipal d’Esports dins dels 
actes programats de la Festa Major de 
Corró d’Avall. Més de 200 participants 
van poder gaudir d’un circuit urbà 
d’uns 12 km de distància, que va 
passar per Corró d’Avall, Bellavista i 

en el Complex Esportiu Municipal el 
tradicional esmorzar de Nadal de la 
gent gran. Tots els participants (uns 60) 
del Grup d'Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME van poder gaudir de 
l'esmorzar amb la presència de 

l'alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Durant l'acte es va fer un brindis, on es 
va desitjar unes bones festes i un feliç 
2014. Abans d'acabar l'acte tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l'alcalde i del regidor que de 
ben segur serà de bon ús per fer 
activitat física.

Uns 60 alumnes van participar a 
la trobada de Nadal de l’Escola de 
Tennis del PME

El 21 de desembre de 2013 a la tarda, 
l'Escola Municipal de Tennis de les 
Franqueses va realitzar la seva 
tradicional Trobada de Nadal. Hi van 
participar uns 60 alumnes des dels 
nens més petits de l'escola de tennis 
(infants de 5 anys), fins als nois de 
15-16 anys.

La trobada de Nadal va consistir a 
jugar una sèrie de campionats tennís-
tics on els alumnes jugaven un mínim 
de 2 partits. L'objectiu de la Trobada és 
que tots els nens passessin una 
divertida tarda jugant a tennis.

Els resultats dels diferents campionats 
realitzats segons les edats van ser:

-Campionat d'alumnes (anys 
2007-2008): finalista de consolació, 
Miquel Ortega; guanyador de consola-
ció, Marc Argemí; finalista de la fase 
final, Gerard Guiu; guanyador de la fase 
final, Neus Cebrian.
-Campionat d'alumnes (anys 
2005-2006): finalista de consolació, 
Noa Pardillo; guanyador de consolació, 

Gerard Navarro; finalista de la fase 
final, Esteve Ortega; guanyador de la 
fase final, David Müller.
-Campionat d'alumnes (anys 
2002-2003-2004): finalista de consola-
ció, Marc Pérez; guanyador de 
consolació, Daniel Noé; finalista de la 
fase final, Nil Morales; guanyador de la 
fase final, Màxim Chornyy.
-Campionat d'alumnes (anys del 1996 
al 2001): finalista de consolació, Èric 
Cejudo; guanyador de consolació, 
Rafael Barrio; finalista de la fase final, 
David Barrio; guanyador de la fase 
final, Arnau Caralt.

Tots els finalistes i guanyadors van 
rebre com a premi una medalla i tots 
els participants a la trobada de Nadal 
van ser obsequiats amb un suc de 
fruites i una felicitació de Nadal de part 
de l'Escola de Tennis Jordi Plana i del 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès.

Santi Segú i Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista Les 
Franqueses, subcampions de 
Catalunya de Ciclocròs

El 22 de desembre de 2013 es va 
disputar a Manresa el Campionat de 
Catalunya de Ciclocròs, amb la 
participació de corredors de la Unió 
Ciclista Les Franqueses. 

Santi Segú va quedar subcampió de 
Catalunya en la categoria master 30, 
Antoni Serra també va ser subcampió 
de Catalunya en mastrer 60 i Marc 
Ortega va ser 4t en master 40. La 
prova es va disputar en un circuit molt 
tècnic, magnífic per a la pràctica del 
ciclocròs.

El VI Torneig d'Handbol Memorial 
Joan Bufí compta amb la partici-
pació de 26 equips

El 28 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sisena edició del Torneig 
d'Handbol Memorial Joan Bufí al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, organitzat pel club AEH 
Les Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports. 

El format del torneig consistia en què 
cada equip local de les Franqueses, des 
de la categoria escola fins al juvenil 

femení (13 en total), jugués un partit 
davant un equip rival. Els clubs 
convidats van ser la Llagosta, la 
Garriga, Polinyà, Sant Esteve de 
Palautordera, BM Granollers, Montme-
ló i Canovelles.

Un cop finalitzat el partit corresponent 
es van determinar els trofeus al primer 
classificat, segon classificat, millor 
jugador, màxim golejador, regularitat i 
millor jugador local de cada partit i 
categoria. Els més petits, d'infantil fins 
a l'escola, van tenir, a més, una copa 
individual per la seva participació al 
torneig. 

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

Tres corredors de la Unió Ciclista 
Les Franqueses- Bicicletes Segú 
fan podi a la classificació final de 
la Copa Catalana de Ciclocròs

Tres ciclistes franquesins van pujar el 
29 de desembre de 2013 al podi de la 
classificació final de la Copa Catalana 
de Ciclocròs, després dels bons 
resultats obtinguts a la darrera cursa de 
la temporada, que es va disputar a Vic. 
Així doncs, Toni Serra es va proclamar 
campió en la categoria Master 60, i 
Santi Segú i Marc Ortega van quedar 
subcampions a la categoria Master 30 i 
Master 40, respectivament. 

Tots tres són membres de la Unió 
Ciclista Les Franqueses-Bicicletes 
Segú. En la cursa disputada a Vic, els 

resultats d’aquests tres ciclistes 
franquesins van ser els següents: Toni 
Serra va quedar en 2n lloc, i Santi Segú 
i Marc Ortega van quedar en 4a 
posició. Per la seva banda, Pere 
Amadó també va fer una gran cursa i 
va acabar 3r en Master 30.

Llerona. La sortida i l’arribada va ser la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall i tots els participants van rebre 
a l’arribada un obsequi de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu de la Setmana 
de la mobilitat sostenible i segura (una 
matrícula per a la bicicleta i un clauer) i 
ampolles d’aigua que va oferir el PME 
a tots els ciclistes.

Un cententar de participants al III 
Campionat de pàdel de Festa 
Major

El 13, 14 i 15 de setembre de 2013 es 
va disputar el tradicional Campionat de 
pàdel de festa major. Aquest tercera 
edició va començar el divendres a la 
tarda i va durar fins al diumenge al 
migdia, que es van disputar les finals de 
cada categoria: masculina, femenina i 

mixta. Al torneig hi van participar un 
centenar de persones, les quals van 
gaudir del pàdel durant tot el cap de 
setmana. Els campions i subcampions 
de la fase final van rebre per part del 
regidor d’Esports, José Ramírez, una 
copa com a reconeixement de la fita 
aconseguida, i els campions i subcam-
pions de consolació una medalla.

Classificació del Torneig:
-Categoria masculina: fase final: 
guanyadors del torneig, Manel Parra i 
José Martínez; subcampions, Marc 
Navarro i Alfons Ferreira. Consolació: 
guanyadors, Manel Valero i Pedro 
González; subcampions, Francesc 
Guardiola i Joan Pol Minguet  
-Categoria femenina: fase final: 
guanyadores del torneig, Gina Jorba i 
Lídia Ganduxé; subcampiones, M. Pau 
Nualart i Marta Maraña. Consolació: 
guanyadores, Mònica Diez i Anna 
Caparrós; subcampiones, Pilar Torras i 
Judit Bartolí
-Categoria mixta: fase final: guanyadors 
del torneig, M. Pau Nualart i Guillem 
Pujol; subcampions: Gina Jorba i Joan 
Pol Minguet. Consolació: guanyadors, 

Irene Vila i Joan Barceló; subcampions, 
Mònica Fernández i Jordi Galan

Èxit de la Tirada de Festa Major

Com cada any, incorporada dins de la 
Festa Major de Corró d'Avall, el 15 de 
setembre de 2013 el Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses va celebrar una 

tirada social que va consistir, d'una 
banda, en una exhibició dels arquers 
del club i, de l’altra, en una jornada de 
portes obertes a les persones que van 
voler provar aquest esport. 

Hi va haver presència de veïns de les 
Franqueses durant tota la jornada, 
especialment d’infants, alguns dels 
quals van demostrar excel·lents 
condicions per a la pràctica del tir amb 
arc. L'acte va finalitzar amb un aperitiu 
per als arquers i assistents.

Santi Segú guanya el 
Campionat de Contrarellotge de la 
Unió Ciclista 
Les Franqueses

El 22 de setembre de 2013 la Unió 
Ciclista Les Franqueses va organitzar el 
seu Campionat de Contrarellotge, 
aquest any amb la novetat que es van 
fer les dues cronos en un mateix dia: la 
de Corró i la cronoescalada de 
Montmany. Un total de 36 corredors 
van participar-hi. 

El guanyador de la crono de Corró va 
ser Miquel Novellas, amb un temps de 
13 minuts i 14 segons, i el guanyador 
de la crono de Montmany va ser Santi 
Segú, amb un temps de 9 minuts i 34 
segons. La suma dels temps va fer que 
el guanyador final fos Santi Segú. En 
les diferents categories, els guanyadors 
van ser els següents: Femina, Laura 
Cunillera; Elit, Oriol Aguilera; Master 
30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; 
Master 50, Chris Goere.

El Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació professional de 
jugadors

Des del mes d’octubre de 2013 i fins al 
mes de juny de 2014, el camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació per a jugadors de futbol 
impulsat per entrenadors majoritària-
ment provinents del RCD Espanyol. 
Molts d’ells són vallesans, com el 
franquesí Carles Martínez, entrenador 
de l’infantil de l’Espanyol, el roquerol 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del club barceloní, Xavi 
Díaz, responsable de Mitjans Audiovi-
suals i Anàlisi del Joc del Futbol Base 
de l’Espanyol, i Oriol Olivé, de l’RCDE 
Stage. Completen l’equip tècnic Joan 
Argemí, del FC Cardedeu, i Ferran 
Bramona, del RCDE Stage. Hi ha 
apuntats uns 30 jugadors, que entrenen 
els dilluns i dimarts de 17.30 a 19.30 h.

Segons l’empresa que han creat 
aquests tècnics per poder fer aquesta 
activitat, Alwaysoccer Barcelona, “els 
objectius i continguts de les sessions 
d’entrenament estan orientats a la 
millora tècnica i tàctica del jugador, per 
aconseguir que aquest resolgui amb 
èxit les diferents situacions exigides pel 
joc”. Així, els principals atractius 
d’aquesta oferta són els entrenaments 
en grups reduïts, la metodologia 
adequada a cada edat, l’aprofundiment 
de la tècnica individual i col·lectiva, la 
millora dels conceptes tàctics, els 
consells dietètics i mèdics, i l’assesso-
rament al jugador en tot allò que 
envolta el món del futbol. 

El passat 23 de setembre, dins de les 
jornades de portes obertes que va 
oferir l’empresa, els joves assistents 
van rebre la visita de l’entrenador de 
porters i exporter de l’Espanyol Tommy 
N’Kono, responsable del centre de 
tecnificació per a porters que tindrà lloc 
els mateixos dies i hores al camp de 
futbol de Corró d’Amunt.

El lligam d’aquest centre de tecnificació 
amb el club blanc-i-blau és molt estret. 
Un dels incentius que ofereix és que, si 
la direcció d’Alwaysoccer ho creu 
convenient basant-se en la qualitat de 
cada jugador, els alumnes podran fer 

les proves per entrar al RCD Espanyol 
gestionades des del centre.
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La franquesina Anna Riera queda 
segona a la Marató de Collserola

Anna Riera i Pla, veïna de Corró d’Avall 
de 47 anys, va quedar en segona 

posició de la general femenina a la XIX 
edició de la Marató de Collserola, que 
es va disputar el 6 d’octubre de 2013. 
Es tracta d’una de les clàssiques de les 
curses de muntanya. El Patronat 
Municipal d’Esports felicita per aquesta 
gesta l’atleta del Club Atletisme 
Canovelles i l’anima perquè continuï 
aconseguint èxits.

Jornada d’hípica per a 18 alumnes 
de la Fundació Apadis

El 17 d’octubre de 2013, 18 alumes del 
curs de formació laboral Plusmotiva de 
la Fundació Apadis van poder gaudir 
d’una jornada d’equitació adaptada 
dirigida pels professionals del Centre 
Hípic Mas Batlló, del municipi de Malla.

Els nois i noies van poder comprovar 
que l’equitació adaptada afavoreix la 
millora de l’equilibri i la mobilitat, la 
comunicació, la millora del to muscular, 
la deambulació i la coordinació, el 
control dels reflexos, la relaxació que 
aporta i la millora de l’autoestima. Com 
que l’activitat s’aconsegueix fer molt 
ràpidament, el reforç positiu per a la 
persona és immediat.

Gràcies a la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Diputació de 
Barcelona, aquests nois i noies van 

gaudir d’un dia rodó, que va culminar 
amb un dinar dins de les mateixes 
intal·lacions.

L’equip franquesí format per Santi 
Segú i Marc Ortega guanya les 3 
hores de resistència de BTT de 
Corró d’Amunt

El 20 d’octubre de 2013 es va disputar 
la setena edició de les 3 hores de 
resistència de BTT de Corró d’Amunt, 
enguany darrera prova puntuable de la 
I Challenge Resistència BTT del Vallès. 
Hi va haver més participació que mai 
amb 52 equips i 110 corredors en total. 
El guanyador de la prova va ser l’equip 
format pels franquesins de la UCLF 
Santi Segú i Marc Ortega, mentre que 
en el global de la classificació d’aquesta 
primera Challenge va quedar en primer 
lloc l’equip del celoní Tomàs Misser.

Enguany, l’organització, el Club Ciclista 
Corró d’Amunt, va fer un canvi en la 
sortida i la meta del recorregut. Fins 
ara havia estat a la finca de la Nissan i 
aquesta vegada s’ha fet al centre de 
Corró d’Amunt, concretament a la 

carretera, a la zona esportiva, entre el 
camí del restaurant Tastaolletes i el 
restaurant Les Quatre Llunes. Un canvi 
que ha agradat molt els participants i 
que ha fet més atractiva la cursa per a 
la gent del poble.

El premi al club que va aportar més 
participants a la cursa va ser per al 
T-Bikes de Lliçà d’Amunt. Cal recordar 
que també es va disputar la cursa d’1 
hora de resistència infantil, amb la 
participació de 21 corredors, dos dels 
quals de Corró d’Amunt.

Una de les anècdotes de les 3 hores de 
resistència BTT de Corró d’Amunt 
d’enguany va ser la presència d’un 
equip de TV3, atret per la tecnologia 
dels xips controladors que portaven els 

participants, una novetat en aquest 
tipus de curses.

Els clubs de bàsquet i d’handbol 
de les Franqueses van rebre el 
premi Trofeu 
Campions del Mundo 
Deportivo

El 25 d’octubre de 2013 el diari esportiu 
Mundo Deportivo i El Corte Inglés van 
organitzar una nova edició –la trente-
na– del Trofeu Campions, en què 
s’homenatja els clubs catalans per les 
gestes esportives que van aconseguir 
la passada temporada. Enguany hi van 
anar 215 equips de 26 disciplines que o 
bé van quedar campions de les seves 
lligues o bé van pujar de categoria. El 
nostre municipi també va ser-hi 
present, de la mà del Club Bàsquet Les 
Franqueses i de l’AE Handbol Les 
Franqueses.

En concret, es va premiar el CB per 
haver assolit l’ascens a 2a Catalana de 
l’equip sènior femení i l’AEH per 
l’ascens a 2a Catalana del seu sènior 
masculí. Van ser presents a l’acte en 
representació d’aquests clubs Esteve 
Moliner, president del CB Les Franque-
ses, i Mireia Gassull i Carme Ortega, de 
l’AEH Les Franqueses, que van 
assistir-hi en substitució del seu 
president, Rafael Rosario, que no hi va 
poder anar per motius laborals. A més, 
també van assistir a la gala l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

El lliurament de premis va tenir lloc a 
l’Hotel Juan Carlos I de Barcelona i va 
comptar amb l’assistència de 500 
persones.

Gran matinal de ciclocròs 
diumenge al parc de Milpins

El 27 d’octubre de 2013 al matí es va 
disputar al parc de Milpins de Corró 
d’Avall la primera prova de la Copa 
Catalana de Ciclocròs d’aquesta 
temporada, amb la participació de 127 
ciclistes. L’organització d’aquesta 
activitat va anar a càrrec de la Unió 
Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports.

Es van disputar tres curses, una per a 

les categories d’aleví, infantil i cadet, 
una altra per a les categories júnior, 
fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la 
darrera per a master 30, elit i sub 23. El 
guanyador de la cursa en elit va ser el 
celoní Tomàs Misser. Pel que fa al 

palmarès franquesí, cal destacar el 
segon lloc de Santi Segú a la categoria 
master 30, el segon lloc de Marc 
Ortega a la master 40, i el primer lloc 
d’Antoni Serra a la master 60.

El Patronat Municipal d’Esports 
renova els convenis de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses i amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Club Bàsquet Les Franqueses i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses van renovar durant el mes 
d’octubre de 2013 els convenis de 
col·laboració que van signar l’any 
passat amb el Patronat Municipal 
d'Esports. Aquest és el tercer any que 
es formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
Patronat i el CB Les Franqueses, i entre 
el Patronat i l’AEH 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.  

Al conveni es marca que el Patronat 
Municipal d’Esports serà el responsable 
d’establir la programació i la coordina-
ció d’aquestes activitats, mantenint la 
direcció del programa sota la supervi-
sió de la gerència del Patronat 
Municipal d'Esports. Igualment, el PME 
serà qui sufragarà les despeses 
d’execució dels programes referents 
als següents aspectes: gestió adminis-
trativa, coordinació tècnica, material 
esportiu, instal·lacions esportives, 

llicències, assegurances, arbitratges i 
equips de roba esportiva. Per la seva 
banda, ambdós clubs adquireixen el 
compromís de realitzar el programa 
d’activitats de l'Escola Esportiva 
Municipal i les activitats de promoció a 
les escoles de les Franqueses sota la 
programació, coordinació i supervisió 
del Patronat Municipal d'Esports, així 
com la col·laboració en aquelles 
activitats puntuals que organitzi el 
Patronat Municipal d'Esports.

Finalitza el manteniment 
semestral de la gespa artificial 
dels camps de futbol 
municipals

A finals del mes d’octubre de 2013 van 
finalitzar els treballs de manteniment 
semestral de la gespa artificial dels 
camps de futbol municipal de les 
Franqueses del Vallès per part del 
Patronat Municipal d’Esports.

El manteniment s’ha efectuat als 
camps de futbol 11 i 7 de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, al 
camp de futbol 7 de la Zona Esportiva 
Municipal de Bellavista, al camp de 
futbol de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt i al camp de futbol 
de la Zona Esportiva de Llerona. 

Les tasques de manteniment de la 
gespa van consistir a repassar les 
juntes i l’estat general dels marcatges, 

revisar les males herbes, replantar 
cautxú a les zones més desgastades i 
revisar l’estat general del camp.

Aquestes actuacions de millora 
s’emmarquen dins del pla continuat de 
manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals de les Franque-
ses del Vallès.

El Club Hoquei Les Franqueses 
comença la lliga de veterans

El 28 d’octubre de 2013 el flamant Club 

Hoquei Les Franqueses va disputar el 
partit de la primera jornada de la lliga 
de veterans. 

Va ser un partit molt igualat que el va 
enfrontar a l’Esplugues i que va acabar 
amb derrota franquesina per 1 gol a 4. 
Quan faltaven 5 minuts per a l'acaba-
ment del matx, el resultat era d’empat 

a 1 gol. L’equip visitant va començar a 
pressionar per tota la pista i l’estratègia 
li va donar resultat, ja que va aconse-
guir amb molta fortuna el segon gol. I 
encara va tenir temps per fer pujar al 
marcador l’1 a 4 final.

El grup que s’entrena amb el PME 
per fer la propera edició de la 
Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-
La Garriga es consolida

Durant el mesos d'octubre i novembre 
de 2013 es va anar consolidant el grup 
del programa Entrena la Mitja els 

integrants del qual van fer la inscripció 
al Patronat Municipal d'Esports. Tots 
aquests participants queden els dilluns, 
dimecres i divendres a les 20 h a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall i realitzen l'entrenament que 
dirigeix el Club d’Atletisme A 4 el km.  

Enguany hi ha menys participants, ja 
que molts pobles veïns també realitzen 
aquest programa i perquè molts dels 
participants ja formen part del Club 
d'Atletisme A 4 el km i, per tant, ja 
entrenen de forma regular durant tot 
l'any.
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Ppresentació dels equips del CE 
Llerona

L’1 de novembre de 2013, al matí, va 
tenir lloc al camp de futbol de la zona 
esportiva de Llerona la presentació de 
tots els equips que formen part del Club 
Esportiu Llerona la present temporada. 

En total hi van assistir més de 300 
futbolistes, nois i noies, de diferents 
edats, que formen part dels 26 equips 
del club. També hi van ser presents els 
coordinadors, entrenadors i delegats 
de cada equip i els membres de la junta 
directiva del CE Llerona, així com 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez.

El Club A 4 el km participa amb 
setze atletes a la cursa 
Behovia-San Sebastián

Setze atletes del club d’atletisme 
franquesí A 4 el km van participar el 10 
de novembre de 2013 a la cursa 
Behovia-San Sebastián, de 20 km de 
recorregut. 

Les marques que van fer els corredors 
del Club d’Atletisme A 4 el km són les 
següents: Jaume Aragonès, 1 h 11 min 
31 s; Esteban Romero, 1 h 16 min 49 s; 
Joaquim Cardona, 1 h 18 min 40 s; 
Xavier Roca, 1 h 19 min 15 s; Lluís 
González, 1 h 26 min 50 s; Rafa Lora, 1 
h 29 min 20 s; Carmen Martín, 1 h 30 
min 30 s; David Aldonza, 1 h 31 min 14 
s; Jordi Brillas, 1 h 31 min 16 s; Santi 
Carreras, 1 h 32 min 27 s; Daniel 
Priego, 1 h 35 min 22 s; Sergi Alexan-
dri, 1 h 36 min 34 s; Francesca Parra, 1 
h 44 min 51 s; Montse Nzang, 1 h 47 
min 22 s; Núria Buil, 1 h 50 min 4 s; 
Mireia Massot, 1 h 52 min 9 s.

Les instal·lacions esportives reben 
els visitants de 
l'intercanvi Comenius

Alumnes i professors estrangers del 
programa Comenius van visitar 
diversos indrets del municipi al llarg de 
la setmana de l’11 al 17 de novembre 
de 2013. Com que el projecte se 
centrava en l'esport i la salut, l’Escola 

Joan Sanpera i Torras, que va ser  
l'amfitriona d'aquest intercanvi, va 
convidar el grup de visitants a fer una 
visita a les instal·lacions esportives 
municipals, a més a més de la visita 
històrica a l'ajuntament.

En aquesta visita, que va ser concreta-
ment a les instal·lacions esportives de 
Corró d'Avall, el grup va ser rebut pel 
regidor d'Esports, José Ramírez, i el 
director gerent del Patronat Municipal 
d'Esports, Josep Campaña. Un cop feta 
una breu explicació sobre l'equipa-
ment, alumnes i professors van ser 
obsequiats amb el llibre del 30è 

aniversari del Patronat Municipal 
d'Esports. A continuació se'ls va fer 
una visita guiada per les instal·lacions 
en què van poder veure el pavelló 
poliesportiu, el camp de futbol, les 
pistes de tennis, les pistes de pàdel i la 
piscina.

Els visitants, procedents d'Anglaterra, 
Polònia i Islàndia, van marxar el 
diumenge 17. Al llarg dels dies que van 
ser a Catalunya van conèixer el 
municipi de les Franqueses -inclòs 
l'Ajuntament, el seu principal complex 
esportiu i l'entorn general-, la capital de 
comarca, Granollers, i la ciutat de 
Barcelona.

Presentació dels equips 
d’handbol de les Franqueses de la 
temporada 2013-2014

El 16 de novembre de 2013 va tenir lloc 
la presentació de tots els equips 
d’handbol base del Patronat Municipal 
d’Esports juntament amb els equips del 
club AEH Les Franqueses al Pavelló 
Poliesportiu Municipal de les Franque-
ses.

13 equips conformen l’escola d’handbol 
del PME en la temporada 2013-3014: el 
prebenjamí, benjamí masculí A, 
benjamí masculí B, aleví femení A, aleví 
femení B, aleví masculí A, aleví masculí 
B, infantil masculí, infantil femení, cadet 

masculí A, cadet masculí B i cadet 
femení. Per part de l’AEH Les Franque-
ses enguany presenten dos equips, el 
sènior masculí i el juvenil femení.

A partir de les 19 h va tenir lloc la 
desfilada de tots els equips davant 
d'una grada plena. Acte seguit hi van 
haver els parlaments de les autoritats, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el president de l'AEH les 
Franqueses, Rafael Rosario, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez, que van fer 
entrega d'uns rams de flors i plaques a 
tots aquells jugadors que porten 10 
anys practicant handbol al municipi. 

També es va fer un reconeixement als 
periodistes esportius locals Ramon 
Solé, Miqui Güell i Pol Garcia. Per últim, 
es va fer la tradicional foto de grup i 
després les fotografies individuals de 
temporada per a cada equip. 

Abans de la presentació van tenir lloc 
els partits del juvenil femení contra el 
BM Granollers, a les 16 h, i el del cadet 
masculí A contra l’Esplais de Castelló 
d'Empúries, a les 17.30 h. Un cop 
finalitzada la presentació es va jugar el 
partit del sènior masculí davant el 
Vallag, a les 20.15 h.

Francesc Marsol i Ana Belén 
García guanyen la 2a edició de la 
cursa Els 10 km de les Franqueses

El diumenge 17 de novembre de 2013 
a les 10 h va tenir lloc la segona edició 
de la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses, amb sortida i arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El mal temps, tot i que no va 
impedir que la prova se celebrés, va 
fer, això sí, que alguna de les 620 
persones inscrites es quedés casa. 

No va ser el cas de Francesc Marsol i 
Ana Belén García, que van quedar en 
primer lloc en la categoria masculina i 

femenina, respectivament. Marsol va 
fer un temps de 34 min 48 s i Garcia de 
40 min 34 s.

Jaume Aragonès, secretari del Club 
d’Atletisme A 4 el km, entitat que 
organitza la cursa amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, es va mostrar molt satisfet 
amb el nombre de participants, i va 
confirmar que hi haurà una tercera 
edició de la prova l’any vinent.

A banda de la vessant esportiva, 
aquesta cursa té l’objectiu de recaptar 
diners per a la lluita contra el càncer de 
ronyó. Els diners recaptats enguany (un 
mínim de 3 € per inscrit, segons 
Aragonès, més l’aportació de l’empre-
sa patrocinadora Pfizer i la que fa 
l’Ajuntament de les Franqueses) es 
donaran, com l’any passat, a la 
Fundació Privada Institut Recerca de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El Patronat Municipal 
d'Esports signa un conveni amb 
Alwayssoccer

El matí del 22 de novembre de 2013, 
l'empresa Alwayssoccer i el Patronat 
Municipal d'Esports van signar un 
conveni per a l'organització d'activitats 
de formació i promoció esportiva, 
estades i/o jornades de tecnificació al 
municipi de les Franqueses.

Alwayssoccer és una empresa 
especialitzada en l'organització de 
clubs i escoles de futbol, estades, etc. 
El representant de l'empresa va signar 
el conveni amb el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Es planta una alzina per al Bosc 
de La Mitja

El 27 de novembre de 2013 al matí 
diverses autoritats municipals i 
representans de La Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
van plantar una alzina al Bosc de La 
Mitja. Des de 2003 és tradició fer 
créixer el Bosc de La Mitja (a l'avingu-
da de Sant Julià, 64-66, de Granollers), 
per això cada any s'hi planta un arbre. 
Aquest 2013, com que no es tracta 
d'un any olímpic, s'hi ha plantat una 
alzina. A l’acte hi van assistir els 
alcaldes de Granollers i Canovelles, el 

primer tinent de les Franqueses, Esteve 
Ribalta, el regidor d’Esports de les 
Franqueses, José Ramírez, i també el 
regidor d'Esports de la Garriga, Joan 
Esteban, el president de l’AE La Mitja, 
Toni Cornellas, i el president de la 
Federació Catalana d’Atletisme, Joan 
Villuendas, entre altres personalitats. 
Aquest és un dels actes previs a la 
celebració de la cursa.

La primera passejada per a la 
gent gran del cicle “A cent cap als 
cent” té lloc a les Franqueses

El 28 de novembre de 2013 va tenir lloc 
a les Franqueses la primera caminada 
dins el cicle de passejades A cent cap 
als cent que organitza la Diputació de 
Barcelona juntament amb els pobles i 

ciutats adjuntats. Aquest programa va 
destinat a persones de més de 65 anys 
que fan activitat esportiva en el seu 
municipi.

Els pobles convidats van ser Castellde-
fels, Vilanova i la Geltrú i Santa 
Perpètua de Mogoda. En total, uns 170 
participants, que van poder gaudir dels 
camins i espais de les Franqueses. 

La passejada va començar al voltant de 
les 10 h des del Complex Esportiu 
Municipal en sentit Milpins, on es va fer 
una parada per esmorzar i on seguida-
ment es va reprendre la passejada, que 
va arribar fins a Corró d'Amunt. Un cop 
allà es va fer el dinar de germanor i la 
cloenda de l'acte.

Durant la passejada i tota la jornada hi 
va ser present el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Presentació dels equips del CF Les 
Franqueses

Després de l’ajornament del passat 16 
de novembre per mal temps, el 30 de 
novembre de 2013 va tenir lloc a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall la presentació oficial del CF Les 
Franqueses d’aquesta temporada 
2013-2014. L’acte va començar a les 
16 h amb la desfilada dels 21 equips del 
club, uns 170 jugadors en total.

Després de les fotos oficials de cada 
equip, que es van fer amb els cotxes 
d’època que estaven a la gespa i que 
van cedir per a l’ocasió els patrocina-
dors del club, es va jugar el partit de 3a 
Divisió Catalana que enfrontava el 
primer equip del CF Les Franqueses 
contra l’Olímpic de la Garriga, i que va 
acabar en empat a 1 gol.

DESEMBRE 2013

Els equips prebenjamí i 
benjamí masculí d’handbol del 
PME assisteixen a la Trobada 
Handbolicat de la Llagosta

El 6 de desembre de 2013 va tenir lloc 
a la Llagosta la Trobada Handbolicat de 
la Marató de TV3 on cada any 
participen equips d'handbol de les 
Franqueses. Aquest any era el torn 
dels equips prebenjamí de la Laura 
Saperas i del benjamí masculí del Joan 
Lax. La matinal va consistir a jugar 
partits en format triangular davant 
equips com el Granollers, la Llagosta i 
el Polinyà. Un bon matí gaudint de 
l'esport, companyonia i joc net amb els 
companys d'altres municipis.

El Barça, el Vila-real i la Fundació 
Marcet, campions de la Interna-
tional Golden Cup 2013

El FC Barcelona en categoria aleví, el 
Vila-real CF en benjamí i la Fundació 
Marcet en prebenjamí van ser els 
equips campions de la segona edició de 
la International Golden Cup que es va 
disputar entre el 6 i el 8 de desembre a 
les Franqueses i a la Garriga. 

Han jugat el torneig més de 50 equips, 
alguns provinents d’Itàlia, com la 
Roma, o d’altres punts de l’Estat 
espanyol, com l’Atlético de Madrid, el 
Vila-real o el Rayo Vallecano, i de clubs 
tan destacats del futbol català com el 
FC Barcelona, el Cornellà, el Sant 
Andreu o l’Europa; uns 700 jugadors 
d’entre 6 i 12 anys d’edat, que han 
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Bateig del km 7 de la Mitja 
Marató amb el nom d’Alfredo 
Codina

El 8 de gener de 2013 es va fer l'acte 
de bateig d'un quilòmetre més de la 
Mitja Marató Granollers-Les Franque-
ses-La Garriga, el km 7, dedicat en 
aquesta ocasió al garriguenc Alfredo 
Codina. El km 7 de la Mitja es troba just 
al davant de l’entrada de la urbanitza-
ció Els Gorchs, a Llerona.

El mateix Alfredo Codina Casals, de 76 
anys, acompanyat dels seus fills Josep i 
Marc, va col·locar la rajola. L’acte va 

comptar amb la presència de l’alcalde 
de les Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, el de Granollers, Josep 
Mayoral, la de la Garriga, Meritxell 
Budó, l’alcalde de Canovelles i 
president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, José Orive, el president 

de l’Associació Esportiva La Mitja, Toni 
Cornellas, així com diversos regidors 
d’aquests ajuntaments i col·laboradors 
de la Mitja.

Toni Cornellas va explicar l’homenatge 
a Alfredo Codina per la seva dedicació 
durant tots aquests anys a la prova. 
Codina es va mostrar molt agraït i 
satisfet de “col·laborar amb tot el que 
es pugui amb el municipi i amb la 
comarca, crec que és el que s’ha de 
fer”. Codina va ser reconegut com a 
ànima i “speaker” de la prova.

60 jugadors participen a la 
jornada de lliga de bàdminton del 
campionat del CEVO

El diumenge 13 de gener de 2013 va 
tenir lloc al pavelló poliesportiu 
municipal de les Franqueses del Vallès 
la jornada de lliga de bàdminton 
corresponent al campionat del CEVO 
(Consell Esportiu del Vallès Oriental). 

Hi van prendre part jugadors de totes 
les poblacions del Vallès Oriental amb 
uns 60 participants entre les diferents 
categories d’infantil, cadet i juvenil, 
masculí i femení. 

L’actuació dels jugadors locals va ser 
notable dins del rànquing. Marta 
Guirado va guanyar en la seva 
categoria en imposar-se a la final a una 

altra jugadora del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, Laura 
Pares, en categoria juvenil femenina. 

En categoria cadet masculí, Borja 
Vinagre va guanyar la seva eliminatòria 
arribant a la final després de superar en 
la semifinal Mario Maqueda, també 
jugador local.

El Club de Tir amb Arc de les 
Franqueses participa al XLVI 
Campionat de Catalunya

El XLVI Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc i el VI Campionat Para-Ar-
chery celebrat el diumenge 13 de 
gener de 2013 a Castellar del Vallès va 
comptar amb la major participació de la 
història: 192 esportistes. Es van 
proclamar 26 nous campions de 
Catalunya.
 
Els arquers més joves del Club de Tir 
amb Arc de les Franqueses van fer 
gala d’una gran serenitat en la 
competició i van suportar sense queixa 
el fred que feia al pavelló. Destaca la 
medalla de bronze aconseguida per 
Izan Garcia en la modalitat d’arc 
recorbat en categoria esquirol amb 250 
punts i la cinquena posició en la 
mateixa modalitat de Joan Arnal amb 
233 punts. Guerau Camí va aconseguir 
medalla d’or en la modalitat d'arc nu 
categoria esquirol. Els germans Oriol 

Ros i Adrià Ros van quedar sisens. El 
primer en arc recorbat cadet i el segon 
en arc recorbat aleví.
 
El president del Club, Juan Antonio 
Galo, va competir en arc compost 
categoria sènior. Li van faltar molt pocs 
punts per passar a les eliminatòries 
però va estar tota la jornada donant 
suport als companys. Ángel Galiano es 
va enfrontar en les eliminatòries amb el 
qui va ser finalment el campió de 
Catalunya en la modalitat d’arc nu 
sènior.

Lliurament de l’equipament 
esportiu als monitors del Club A 4 
el km que col·laboren amb el 
programa Entrena la Mitja

El 15 de gener de 2013 va tenir lloc a la 
sala de plens de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès el lliurament de 

l’equipament als monitors del Club A 4 
el km que van col·laborar amb el 
programa Entrena La Mitja a les 
Franqueses. Amb aquest acte es va 
reconèixer la seva tasca envers la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

L’acte va comptar amb la presència del 
regidor d’Esports, José Ramírez, el 
president del club d’atletisme franquesí 
A 4 el km, Toni Flores i, en representa-
ció de l’Associació Esportiva La Mijta, 
Toni Cornellas i Joan Villuendas. Es van 
lliurar 25 equipaments per als monitors, 
que en aquesta edició va comptar amb 
més de 130 inscrits. El paquet constava 
d’una samarreta de màniga curta, unes 
malles i un tallavent.

Les jugadores de l’amateur 
femení del CF Bellavista Milán fan 
un calendari per aconseguir 
recursos econòmics

Les components de l’equip amateur 
femení del CF Bellavista Milán van fer 

un calendari del 2013 amb l’objectiu 
d’obtenir ingressos extres amb la seva 
venda que ajudessin a cobrir el 
pressupost de la temporada.

Aquest conjunt milita en la màxima 
categoria territorial catalana la qual 
cosa suposa un augment de despeses 

molt considerable en relació a la 
categoria on jugaven la campanya 
anterior. Es van editar un total de 500 
calendaris que es venien a un preu de 5 
euros cadascun. Com és habitual en 
aquest tipus de calendari, les jugadores 
de l’amateur femení del CF Bellavista 
Milán sortien als diferents mesos de 
l’any.

Gran tarda d’handbol a les 
Franqueses amb el partit entre el 
BM Granollers i l’US Ivry francès

Les Franqueses del Vallès va viure el 
17 de gener de 2013 una fantàstica 
tarda d’handbol al Pavelló Poliesportiu 
Municipal amb el partit internacional 
que va enfontrar el BM Granollers i 
l’US Ivry, equip de la lliga francesa. Els 
dos equips van jugar amb molta 
intensitat oferint grans moments 
d'handbol. A la mitja part del partit es 
va sortejar una samarreta del BM 
Granollers signada per tots els jugadors 
del primer equip, que va anar a parar a 
una seguidora de l'equip francès. 
Durant el descans també es va 
aprofitar per fer un partidet entre 
l’equip aleví masculí de les Franqueses 
i el del BM Granollers. El resultat final 
del partit entre el BM Granollers i l’Ivry 
francès va ser de 31-26 a favor dels 
primers.

Alta participació al XXI Cros 
Escolar i al XVIII Cros Popular 
malgrat les previsions de mal 
temps

El dissabte 19 de gener de 2013 es va 
celebrar el XXI Cros Escolar i el XVIII 

Cros Popular de les Franqueses del 
Vallès amb una participació molt 
elevada: un total de 430 corredors i 
corredores, una vintena menys que a 
l’edició de l’any passat. Són unes xifres 
molt positives si es tenen en compte les 
previsions d’intenses pluges que hi 
havia per a aquest dia.

La prova, organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports amb la col·labora-
ció del Club Fondistes Bellavista, el club 
A 4 el km, el CB Les Franqueses i 
l’AEH Les Franqueses, amb el suport 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
es va disputar al parc de Milpins de 
Corró d’Avall, com l’any passat.

Com és habitual, les primeres curses 
que es van fer, a partir de dos quarts 
de deu del matí, van ser les dels 
corredors de més edat per tal que els 
nois i noies més petits participessin 
quan les temperatures fossin més altes, 
per bé que el temps va ser molt millor 
de l’esperat i només va ploure en 
alguns moments.

El guanyador del Cros Popular en 
categoria masculina va ser Toni 
Antúnez, de l’equip Aire Esport, mentre 
que en categoria femenina es va 
imposar Carmen Martí, del club A 4 el 
km.

A continuació es van disputar les 
proves de cadet masculí (Andrés 
Campoy, CA Canovelles) i femení 
(Núria Carbonell, CA Montornès), 
infantil masculí (Nabil Aldori, EE la 
Garriga) i femení (Carla Pérez, CA 
Montornès). Cap a les 11 del matí va 
tenir lloc la primera entrega de premis 
de les curses disputades.

A la segona part de la matinal es van 
córrer les curses dels més petits, de 

major a menor edat. Els guanyadors a 
les diferents categories van ser: aleví 
masculí, Álex Salgado, EE la Garriga; 

aleví femení, Inas Kajtih, EE la Garriga; 
benjamí masculí, Álex Lozano, CA 
Granollers; benjamí femení, Aymara 
Danieluk, CA Granollers; prebenjamí 
masculí, Pol Granado, CA Canovelles, 
prebenjamí femení, Carla Casellas, 
Escola Guerau de Liost; mini masculí, 
David Mateos, Escola Colors, i mini 
femení, Noa Robles, Escola Guerau de 
Liost.

El lliurament de premis va anar a 
càrrec de l’alcalde de les Franqueses 
del Vallès, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports, José Ramírez, i els represen-
tants del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental Santi Gener i Maria Antònia 
Jorba. Tots els participants van rebre 
una samarreta commemorativa i 
esmorzar al finalitzar cada cursa. 

Finalitza el Taller de Danses 
realitzat a l’Escola Camins dins 
del programa d’activitats esporti-
ves per a les escoles

La penúltima setmana de gener de 
2013 va finalitzar el Taller de Danses 
que va tenir lloc a l’Escola Camins dins 
del Programa Esportiu per a les 
Escoles del Patronat Municipal 
d’Esports. “Peu Polidor”, “La masove-
ra”, “El ball de la civada”... van ser 
algunes de les danses populars 
catalanes que els alumnes de 1r de 
Primària de l’Escola Camins van ballar 
dins de les classes d’iniciació a la 
Dansa que el Patronat Municipal 

d’Esports porta a terme als centres 
escolars del municipi, a través del 
Programa d’Activitats Esportives per a 
les escoles 2012-2013.

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, 
campió de Catalunya

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, i Cristina 

Sanz, del Club Diagonal, es van 
proclamar campions del XVI Campionat 
de Catalunya, celebrat del 9 al 27 de 
gener de 2013 a les instal·lacions de 
Baix Bowling de Sant Vicenç dels 
Horts.

Artur Colomer, amb un total de 3.825 
pals, (212,50 de mitjana) va guanyar 
amb comoditat la final que va tenir lloc 
el 26 de gener, seguit per Álvaro-José 
Cardona, del Club Barcelona (3.735 
pals). Marcial Ovide (3.675 pals), del 
BC Diagonal de Barcelona, amb una 
sèrie final de 1.301 pals, va assolir la 3a 
posició.

Diumenge 27 va ser el torn de la final 
femenina, Cristina Sanz (3.414 pals), 
del Club Diagonal, va guanyar la prova 
en una ajustada final amb la seva 
companya d’equip Roser Romero 
(3.322 pals) i Lia Mojarro (3.291 pals), 
del Club Seven-3 de Sant Esteve 
Sesrovires.

Les millors sèries va ser per a Marcial 
Ovide i Roser Romero amb 1.301 i 
1.211 pals respectivament, i les millors 
partides les van assolir Cristina Sanz, 
amb 244 pals, i Artur Colomer, amb 
268 pals. 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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El campió olímpic Kiprotich 
guanya la Mitja més 
multitudinària

La 27a edició de la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
disputada el diumenge 3 de febrer de 
2013 va ser la més multitudinària de les 
celebrades fins ara, amb 10.000 
corredors, 2.000 més que en la 
passada edició.

El favorit de la prova, l’actual campió 
olímpic Stephen Kiprotich es va 
imposar amb un temps d’1 h 01 min 15 
s, seguit a 3 segons de Carles Castillejo, 
que va fer una excel·lent cursa. 

Amb aquesta marca Castillejo va batre 
el rècord de Catalunya. En tercer lloc 

va quedar el kenyà David Maru, amb un 
temps d’1 h 3 min 53 s.

En categoria femenina la primera atleta 
va ser la kenyana Jebichi Yator, amb 1 
h 14 min 24 s; la segona, Vanessa 
Veiga, amb 1 h 15 min 1 s; i la tercera, 
la navarresa Raquel Gómez, amb 1 h 
15 min 26 s.

També s’ha de destacar, com passa 
des de fa anys, la gran afluència de 
públic als carrers animant els atletes al 
llarg del recorregut. Al seu pas per les 

Franqueses els atletes també van 
comptar amb el suport de l’Escola 
Municipal de Música Claudi Arimany de 
les Franqueses del Vallès. El Combo de 
l’escola va interpretar diverses peces 
musicals mentre els corredors feien la 
cursa.

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez, van seguir la prova al llarg del 
matí i també van ser presents al 
lliurament de premis de premis que es 
va realitzar en finalitzar la cursa.

Mònica Ausàs i Francesc Garcia, 
elegits millors esportistes 
amateurs a la XVII Nit de l’Esport 
de les Franqueses

La XVII Nit de l’Esport de les Franque-
ses del Vallès, que es va celebrar el 
divendres 8 de febrer, va tornar a ser 
un èxit. 

Més de 400 persones van assistir a 
l’acte organitzat pel Patronat Municipal 
d’Esports en el qual es fa un reconeixe-
ment públic i es premia aquells 
esportistes, persones i entitats 
esportives locals que van destacar pels 
seus èxits i dedicació durant la 
temporada 2011-12.

En aquesta edició es va premiar 
Mònica Ausàs, del Club Balonmano 

CLEBA León, i Francesc Garcia, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses, com a 
millors esportistes amateurs.

Cal destacar que la gala va comptar la 
presència de la granollerina Laia Pons, 
medallista olímpica als Jocs de Londres 
amb l’equip espanyol de natació 
sincronitzada. A més de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
també regidors de l’equip de govern 
Rosa Maria Isidro, Rosa Maria Pruna, 
Esteve Ribalta, Josep Randos, Gisela 
Santos i Vanessa Garcia, eren presents 
a l’acte el director general de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya, Gerard 
Figueras, el diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom, 
el coordinador d’Esports de la Diputa-
ció de Barcelona, Daniel Laga, i el 
senador i president de la Taula 
Assessora de l’Esport Català, Josep 
Maldonado.

El programa de la nit es va iniciar amb 
el lliurament dels diplomes als 73 
nominats i nominades, esportistes de 
les categories promoció masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1999 i 
2003), categoria formació masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1994 i 
1998), categoria amateur masculí i 
femení (nascuts al 1993 i anys 
anteriors) i categoria millor entrena-
dor/a. Després del sopar es va donar 
pas al lliurament dels guardons 
corresponents a les gestes esportives 
en reconeixement per haver assolit 
destacades fites durant la temporada 
2011/2012, als mèrits personals i als 
premis especials.

Acte seguit va arribar l’hora de 
conèixer els millors esportistes en les 
diferents categories. El premir al millor 
entrenador/a va ser per a Xavier 
Corbinos, del Patronat Municipal 

d’Esports, secció handbol, campió de la 
lliga infantil femení d’handbol, 2n 
classificat a la fase sector del Campio-

nat d’Espanya i 3r al Campionat de 
Catalunya. En categoria promoció 
femení, el guardó va ser per a Wiam 
Koubiss, del Karate Nokachi, campiona 
de Catalunya en la disciplina de kumite 
individual i per equips i subcampiona 
de Catalunya en la disciplina de kata. 
En categoria promoció masculí el premi 
va ser per a Oriol Miró, de la Unió 
Ciclista Les Franqueses, guanyador de 
la triatló de l’Ametlla i de la duatló 
d’Altafulla i tercer a la duatló de 

Granollers. En categoria formació 
femení va ser premiada Tania Henán-
dez, del Club Natació Granolers, 
campiona d’Espanya i de Catalunya 
d’hivern i estiu de combo i membre de 
la selecció espanyola infantil de natació 
sincronitzada. En categoria formació 
masculí el guardó va ser per a Pol 
Torres, del BM Granollers, campió de 
Catalunya i d’Espanya per equips i 
subcampió d’Espanya amb la selecció 
catalana. 

Els darrers premis van ser per als 
millors esportistes en categoria 
amateur. En amateur femení la 
guanyadora va ser Mònica Ausàs, del 
Club Balonmano León, jugadora a la 
lliga ABF d’handbol femení, la màxima 
categoria estatal, i membre de la 
selecció espanyola júnior. En categoria 
amateur masculí el guanyador va ser 
Francesc Garcia, de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, 3r classificat en categoria 
elit al campionat de ciclocròs de Lleida, 
4t al ciclocròs de Mataró, 5è a la prova 
del Campionat de Catalunya de Vic i 5è 
a la prova del Campionat de Catalunya 
de Ciclocròs disputada a Corró d’Avall. 

Golbol i corfbol durant la Setmana 
Cultural a l’escola Guerau de Liost

L’escola Guerau de Liost va celebrar, 
del 4 al 8 de febrer de 2013, la 10a 
Setmana Cultural, dedicada enguany a 
“La Vida Saludable”. Durant aquests 
dies es van fer un munt d’activitats 
sobre la bona alimentació, les actituds 

positives i optimistes que ens fan ser 
feliços i també l’activitat física. Entre 
d’altres, es van practicar dos esports 
poc coneguts com el golbol i el corfbol, 
i van poder provar l’experiència de 
desplaçar-se en una cadira de rodes. 
Aquests esports tenen com a principal 
característica que són integradors. Així, 
el golbol el practiquen esportistes 
invidents o deficients visuals i al corfbol 
els equips són mixtos, formats per 
quatre homes i quatre dones.

Més de 350 participants a la 
pedalada L’Aventura és l’aventura 
2013 de la UC Les Franqueses

La pedalada L’Aventura és l’aventura, 
que es va disputar el diumenge 17 de 
febrer de 2013, va tornar a ser un èxit, 
amb 370 participants. La prova, 
organitzada per la Unió Ciclista Les 
Franqueses amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports tenia dos circuits, 
amb sortida i arribada al parc de 
Milpins de Corró d’Avall.  El primer 
circuit, de dificultat alta, era un 
recorregut de 40 km mentre que el 
circuit de dificultat mitjana-baixa era de 
20 km. El guanyador de la cursa en 
categoria masculina va ser Marc 
Trater, mentre que Anna Villar es va 
imposar en categoria femenina. L'acte 

de lliurament dels trofeus va comptar 
amb la presència de l'alcalde de les 
Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, i del regidor d'Esports, José 
Ramírez, així com del president de la 
UC Les Franqueses, Toni Serra. Tots 
els participants van ser obsequiats amb 
una samarreta commemorativa i 
l'esmorzar.

El Facebook del Patronat 
Municipal d’Esports supera els 
1.000 seguidors en el seu primer 
any de creació

A punt de complir-se (març 2013) l’any 
de la creació del Facebook del Patronat 

Municipal d’Esports de les Franqueses 
del Vallès aquest projecte de comunica-
ció 2.0 ja compta amb 1.100 seguidors.

La presència del PME al Facebook, que 
es va produir al mes de març del 2012, 
s’orientava cap a la difusió dels 
esdeveniments i activitats esportives 
que es realitzen al municipi. Aquest 
objectiu de comunicació, de generació 
de debats i d’interacció amb la 
ciutadania que és el Facebook s’està 
aconseguint plenament.

La presència del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses a les 
xarxes socials es complementa amb el 
Twitter, que també s’utilitza per donar a 
conèixer notícies esportives, l’agenda 
esportiva del cap de setmana i 
informacions puntuals.

El Twitter del PME és @Pmesportslf i 
l’adreça de Facebok és www.face-
book.com/patronatmunicipaldes-
ports.lesfranqueses.

Bona experiència de l’Escola de 
Bàsquet a la visita al Palau 
Blaugrana per veure un partit de 
l’Euroleague

El 28 de febrer de 2013 una expedició 
de quaranta persones va assistir al 
partit d’Euroleague entre el Futbol Club 
Barcelona i el Kimski de Moscou. Com 

cada any el Patronat Municipal 
d’Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses organitzen la tradicional 
sortida anual al Palau Blaugrana per 
veure un partit en directe. En aquesta 
ocasió els prop de quaranta franque-
sins van poder veure l’escalfament en 
directe dels jugadors. 

Els més petits, emocionats, van poder 
fotografiar-s’hi. Per la seva banda, els 
jugadors es van mostrar molt simpàtics 
i atents. En un partit molt intents es va 

acabar imposant el FC Barcelona per 
71 a 69.
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Dues seleccions universitàries 
japoneses d’handbol 
s’enfronten als equips de les 
Franqueses

El dimarts 5 de març de 2013 va tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses del Vallès dos partits 
d'handbol de caire amistós amb dues 
seleccions universitàries japoneses que 
realitzaven una estada a Barcelona. 

En un partit es van enfrontar l'equip 
cadet femení de l'Handbol Les 
Franqueses amb el Chugoku Handball 
University Japan, i al segon l'equip 
sènior masculí i el Shikoku Handball 
University Japan. La bona predisposi-

ció per part dels combinats va perme-
tre veure un gran espectacle. 

Com a mostra de benvinguda es va 
entregar a les seleccions japoneses 
unes banderoles representatives i uns 
pins de la celebració del 30è aniversari 
del Patronat Municipal d’Esports. Els 
capitans Paula Bertos i Santi Tomàs 
també van entregar sengles plaques 
commemoratives als capitans dels 
equips japonesos. Acabats els partits es 
va fer una fotografia de grup amb tots 
els presents. 

El regidor d'Esports, José Ramírez, 
acompanyat del president, Rafael 
Rosario, i altres directius de l’AEH Les 
Franqueses, va lliurar de record per la 
seva estada al municipi franquesí una 
reproducció de la façana de l'Ajunta-
ment als dos conjunts universitaris 
japonesos. Finalment es va servir un 
petit refrigeri per a tots els jugadors i 
jugadores.

Donació dels beneficis de la cursa 
“Els 10 km de les Franqueses” a 
l’Hospital de Sant Pau

El 12 de març de 2013 a la tarda es va 
fer a l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona l'acte de donació dels 
beneficis de la cursa Els 10 km de les 
Franqueses amb la presència del Club 
d'Atletisme A 4 el km de les Franque-
ses del Vallès i la Fundació Privada 
Institut Recerca de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP).

Per part de l'IRHSCSP hi van assistir el 
Dr. Barnada, director del servei 
d'Oncologia de l'Hospital de Sant Pau, i 

el Dr. Kulisevsky, Director General 
IRHSCSP, i per part del club A 4 el km 
la impulsora de la cursa, Meritxell 
Riera, i el vicepresident de l’entitat, 
Javier Ramírez.

El Club A 4 el km va lliurar als repre-
sentants de l’hospital un taló per un 
import de 2.415 €, que correspon als 
beneficis que es van assolir a la 1a 
cursa benèfica Els 10 de les Franqueses 
celebrada el 18 de novembre de 2012. 

Els diners es destinaran al Servei 
d'Oncologia Mèdica per realitzar 
estudis d'investigació per a la curació 
del càncer de ronyó.

Sortida del grup d’Activitat Física 
per a la Gent Gran a Manresa

El divendres 15 de març de 2013 el 
grup d’Activitat Física per a la Gent 
Gran va realitzar una sortida al municipi 
de Manresa. Aquesta activitat 
s'emmarca dins del programa de 
passejades “A cent cap als cent”, de la 
Diputació de Barcelona.

El punt de trobada del grup va ser 
l’habitual en aquestes ocasions, el 
Complex Esportiu Municipal de les 

Franqueses, per agafar l’autocar i 
dirigir-se cap a Manresa. Un cop allà 
van rebre els representants de la resta 

de municipis que també participaven 
en l’activitat: Corbera del Llobregat, El 
Prat del Llobregat i Manresa, 350 
participants en total.

La caminada va iniciar-se a les 9.30 h 
al Complex El Congost i van anar fins a 
la Torre de Santa Caterina, per 
continuar la marxa fins a l’Ermita de la 
Guia i, per últim, el darrer tram fins al 
Parc del Cardener. Va ser un recorre-
gut d'11 km. Per finalitzar l’activitat, es 
va realitzar un dinar de germanor amb 
tots els grups.

Finalitza el torneig de Pàdel 
Blackcrown Les Franqueses

El 4 de març de 2013 va començar el 
Torneig de Pàdel Blackcrown organitzat 
per +9 Pàdel i Blackcrown amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. En aquesta competició hi 
van participar 80 parelles repartides en 
les diferents categories: masculí B i C, 
femení B i C i mixta B i C.

El torneig havia de finalitzar el 10 de 
març però a causa de la pluja va 
acabar el dissabte 16 de març. Aquest 
últim dia es van jugar les finals de cada 
categoria i es va fer l’entrega de 
premis, que va comptar amb la 
presència de l’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, i del regidor 
d’Esports, José Ramírez. Tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l’organització i també van 
entrar en el sorteig de diferents regals.

Set equips de les Franqueses 
participen a la Trobada de Mini-
handbol

El 17 de març de 2013 va tenir lloc la 
trobada de minihandbol a Granollers. 

Els equips de les Franqueses que van 
participar-hi van ser un total de set: 1 
prebenjamí, 2 benjamins masculins i 1 
femení, 2 alevins masculins i 1 femení.

El torneig consistia a jugar una fase 
prèvia i a continuació els equips 
classificats jugaven la fase final. El 
prebenjamí i el benjamí masculí van 
passar a la fase final. Van perdre 
davant els que finalment van acabar 
guanyant el torneig, l'Handbol Bordils i 
el BM la Roca 1.

Amb tot, s’ha de destacar la bona 
representació i participació per part de 
tots els jugadors a la trobada i 
felicitar-los per la gran feina feta.

Dos equips del PME a la Trobada 
d’Escoles de Bàsquet

El 17 de març de 2013 es va realitzar la 
tradicional Trobada d'escoles de 
bàsquet que organitza l'Escola Pia de 
Granollers. Dos equips de l'Escola de 
Bàsquet del Patronat Municipal 
d'Esports van participar d'aquesta 
divertida i entretinguda trobada matinal 
que va combinar bàsquet i diversió.

En aquesta edició la trobada es va 
realitzar al Pavelló Congost de 
Granollers i per a molts jugadors/es va 
ser el seu primer partit amb reglament. 
Per part franquesina, van participar-hi 
els equips entrenats per Josep Lozano i 
l'equip dirigit per Sarai Budia i Carla 
Alacambra, tot i que també van anar-hi 
jugadors del grup de l’Escola que 
entrena Guillem Estrada.

El format de trobada d'aquest any 
combinava partits de bàsquet i 
concursos individuals, amb altres 
activitats esportives. Un cop acabats 
els partits i activitats, tots els partici-
pants van ser obsequiats amb un regal 
commemoratiu.

Exitosa participació als 
Tornejos de Setmana Santa 2013 
dels equips de bàsquet del PME

Les vacances de Setmana Santa no 
van aturar el bàsquet. Així, els equips 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
categories mini masculí i cadet femení 
van participar en el X Torneig de 
Cambrils i el I Torneig Mercat del Ram 

de Vic, respectivament.

El mini masculí, entrenat per la Carla 
Alacambra i la Sarai Budia, va estar 
cinc dies a terres tarragonines en un 
torneig de primer nivell on es van 
combinar activitats basquetbolístiques i 
experiències de convivència que molts 
d’ells no oblidaran. Esportivament, van 
assolir la millor classificació en els 
darrers anys de participació: el cinquè 
lloc. El dissabte 23 de març de 2013 
van començar el torneig contra l’equip 
local de Cambrils perdent per un ajustat 
64-58 en un partit d’allò més trepidant. 
L’endemà es van imposar al BC Sant 
Quirze per 67-54 en un molt bon partit 
dels jugadors entrenats per la Carla. 
Molt encert en el llançament i un forta 
defensa tota la pista van ser les claus 
de la victòria. A la tarda, l’esforç del 
matí els va passar factura i van perdre 
per 65-38 contra el Toulouse francès. 
La derrota contra el Toulouse va 
condemnar l’equip a haver de lluitar pel 
cinquè lloc. En aquesta fase es va 
imposar al Bàsquet Altafulla per 70-17 i 
a la darrera jornada es va imposar per 
un contundent 52-33 a l’Escola El 
Salvador de Saragossa. 

El miler de jugadors que van participar 
en aquest torneig (44 equips de 4 
categories diferents) van passar el 25 
de març a les instal·lacions de Port 
Aventura.

Pel que fa al torneig cadet femení, 
l’equip entrenat pel Toni Olivares i 
l’Albert Pericas va fer un paper molt 
digne al I Torneig Mercat del Ram de 
Vic-Femení Osona. La competició, de 
tres dies, es va iniciar el 25 de març i 
les franquesines també van debutar 
amb victòria ajustada i treballada 
contra el CB Torelló (46-50). En el 
següent partit, contra les amfitriones, el 
Femení Osona, van caure en un mal 

partit per 32-49. I en el darrer partit 
d’aquesta primera fase, l’equip 
franquesí va caure derrotat contra 
l’equip italià del Fanfulla. La superioritat 
física de les italianes les va portar a 

perdre per un contundent 34-60. 
Aquesta derrota les portava a lluitar 
per la cinquena posició i en aquesta 
lluita, primer es van imposar de forma 
còmoda al Femení Osona B per 57-35 i 
en el darrer partit de la competició van 
caure derrotades per l’Askatuak de 
Sant Sebastià per un clar 37-60.

Aida González i Judith Berruezo, 
medalla de bronze al 
Campionat europeu de Twirling 

Les franquesines Aida González i Judith 
Berruezo, components del Club Twirling 

La Torreta van obtenir medalla de 
bronze al campionat d'Europa celebrat 
a Amsterdam els dies 28, 29 i 30 de 
març de 2013. A la competició hi van 
prendre part clubs procedents de 
Bèlgica, Noruega, Croàcia, Itàlia i 
França, a més d’Holanda, el país 
amfitrió.

L'infantil masculí d'handbol de les 
Franqueses guanya el Torneig de 
Calella

Després de fer un campionat molt 
complet, l’infantil masculí d’handbol del 
PME Les Franqueses va guanyar el 
prestigiós Torneig de Calella de 2013, 
que va tenir lloc durant el període de 
Setmana Santa. L’equip franquesí va 
superar a la semifinal un equip alemany 
a priori més fort físicament i amb més 
llançament. La final, contra l'Epic 
Casino de Matadepera, va acabar en 
empat. Per determinar el guanyador es 
va realitzar una pròrroga on qualsevol 
petit error donaria la victòria a un o 
altre equip. El punt d’inflexió el va 
posar l'equip franquesí, que es va 
acabar emportant una final molt 
treballada i demostrant els mèrits que 
els van portar a aconseguir del títol de 
campions.

ABRIL 2013

El conseller Felip Puig repeteix a 
les trobades de petanca de les 
Franqueses

La XVI Trobada de Petanca, organitza-
da pel Club Petanca Corró d’Amunt i el 
Patronat Municipal d’Esports, es va 
celebrar el dissabte 6 d’abril de 2013 a 
la zona esportiva de Corró d’Amunt. 
Diverses entitats del municipi, el CP 
Bellavista, el CP Corró d’Amunt, el CP 
Llerona i el CP Casal d’Avis de Corró 
d’Avall i el de Bellavista, s’havien citat 
per gaudir d’una matinal amistosa. 

El conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, va participar a la Trobada. 
L’afició del conseller per la petanca és 
coneguda i en diverses ocasions ha 
practicat aquest esport amb les entitats 
del municipi. El conseller Felip Puig i 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, van competir entre ells i 
l’alcalde va resultar-ne el guanyador 
–era la primera vegada que superava 
el conseller. En un ambient distès el 
conseller va assegurar que si hagués 
sabut que l’alcalde estaria tan content 
de guanyar-lo li hauria donat peixet en 
trobades passades. Felip Puig va agrair 
la rebuda del poble de Corró d’Amunt i 
va destacar el gran ambient per part de 
tots els jugadors al llarg de la jornada.

Les partides van començar a les nou 
del matí i es van allargar fins a la una. 
A mig matí, pels volts de les deu, es va 
fer una parada per gaudir d’un 
esmorzar de forquilla i ganivet. Un cop 
acabat l’àpat es va entregar un record 
als representants de les entitats de 
petanca de les Franqueses i tots els 
assistents van rebre un metre per, tal i 
com va dir l’alcalde, “establir una única 
mesura quan juguem”. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
regalar al conseller un exemplar del 
llibre que commemora el 30è aniversa-
ri del Patronat, “30 anys al teu costat”, i 
un clauer. Tant el regidor José Ramírez 
com el director-gerent del Patronat 
Municipal d’Esports, Josep Campaña, 
també van jugar a petanca. La regidora 
de Sanitat i Gent Gran i Agricultura, 
Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria 
Pruna, també va fer acte de presència 

a la trobada.

270 ciclistes participen al XVIII 
Trofeu BTT Corró d’Amunt

El Club Ciclista Corró d’Amunt va 
organitzar el XVIII Trofeu BTT Corró 
d’Amunt el diumenge 7 d’abril de 2013. 
La cursa era vàlida per a l’Open 
Barcelona i la Kid’s Cup, i va reunir més 
de 270 ciclistes. El recorregut tenia una 

distància de 7 km exigents i alhora 
divertits per als participants. L’itinerari 
de la Kid’s Cup tenia una distància de 
350 m. El president del CC Corró 
d’Amunt, Josep Mauri, va dir que el 
circuit és dels més valorats pels 
ciclistes gràcies a la combinació de 
zones molt tècniques. 

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, van valorar el 
paisatge de Corró d’Amunt com a ideal 
per a la pràctica de la BTT. Els boscos 
frondosos amb pistes forestals ràpides 
són de les preferides pels amants 
d’aquest esport. 

La Trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix un centenar de nens i 
nenes

Un centenar de nens i nenes va 
prendre part a la tradicional Trobada 
d'escoles de bàsquet de les Franqueses 
2013 que es va celebrar el cap de 
setmana del 13 i el 14 d’abril al pavelló 
poliesportiu municipal.

Un total de 110 participants d'onze 
equips van prendre part a la jornada 
que va organitzar el Patronat Municipal 
d'Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses.

L'activitat, d'allò més divertida i 
didàctica, suposava el primer “partit” 
de la seves carreres basquetbolístiques 
per a molts. Es van jugar partits, tot 
separant tres categories (2005, 2006 i 
2007). Els clubs participants van ser: el 

PME Les Franqueses, el CB Lliçà 
d'Amunt, el CB Vila de Montornès, el 
CB Santa Perpètua i l'Escola Pia de 
Granollers. Els partits es van disputar 
amb les normes del reglament del 
minibàsquet, on no hi ha puntuació, per 
fomentar el principi bàsic d'aquest 
reglament, jugar. Entre partit i partit, 
l'organització de la trobada, els 
entrenadors de bàsquet del PME Les 
Franqueses, van preparar activitats 
paral·leles en què, de forma individual, 
els jugadors i jugadores van poder 
millorar conceptes de bot i tir de 
manera divertida. Un cop acabats els 
partits es va fer l'entrega de medalles 
per a tots els participants i es va 
realitzar un esmorzar de germanor.

9 franquesins participen al XXXV 
Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate

El XXXV Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate es va disputar 
el cap de setmana del 20 i 21 d’abril de 
2013 a Leganés (Madrid) amb uns 500 
participants. Els karatekes tenien fins a 
13 anys i eren de les categories kata, 
kumite y prekumite. Nou components 
del gimnàs Nokachi de les Franqueses 
formaven part de la selecció catalana: 
Xavi Sevillano, Ainoa Astorga, Jordi 

Valdivia, Aaron Raya, Juan Sánchez, 
Izan Sevillano, Rafa Migueles, Roger 
Burriel i Wiam Koubiss. Al campionat 
van destacar les medalles de bronze de 
Roger Burriel i Juan Sánchez en kumite 
masculí i la proclamació com a campió 
d’Espanya de Jordi Valvidia en 
categoria de prekumite masculí. 

Més de 1.100 participants a l’XI 
Caminada Popular de les 
Franqueses

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès, que va tenir lloc el 21 
d’abril de 2013 al matí, va superar els 

1.100 participants, un nou rècord 
d’inscripcions. El Patronat Municipal 
d’Esports, organitzador de l’esdeveni-
ment, havia previst per a aquesta 
onzena edició poder arribar fins a un 
màxim de 1.200, xifra que se situa ja al 
límit de la capacitat logística per fer que 
una caminada d’aquests tipus sigui 
satisfactòria per a tothom.

Com és tradicional, la sortida i arribada 
es va fer des de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

A partir de les 8 del matí els partici-
pants van fer un recorregut per 
diversos punts del municipi, que els va 
portar a esmorzar a la zona esportiva 
municipal de Corró d’Amunt. Una 
vegada van finalitzar la caminada, tots 
els participants van rebre un obsequi 
commemoratiu, que en aquesta ocasió 
era una capelina amb el logotip del 30è 
aniversari del Patronat Municipal 
d’Esports, un entrepà de botifarra i 
també van participar al sorteig de 
diversos obsequis. 

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès va tornar a comptar amb 
la col·laboració del Club Bàsquet Les 
Franqueses i l’AE Handbol Les 
Franqueses.

Els alumnes de l'Escola de Tennis 
de les Franqueses gaudeixen del 
Trofeu Comte de Godó

El 23 d'abril de 2013 l’Escola de Tennis 

Jordi Plana va fer la tradicional sortida 
al Trofeu Comte de Godó. És el tercer 
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del 
Club de Tennis Cardedeu i els alumnes 
de l'Escola de Tennis de les Franqueses 
del Patronat Municipal d’Esports. Uns 
40 alumnes van gaudir de l’ambient del 
Godó veient diferents partits de 
jugadors com Tommy Robredo, 

Nicolay Davydenko, Tomas Berdych, 
entre d’altres, i també van poder 
demanar autògrafs i fer-se fotos amb 
Rafa Nadal.

MAIG 2013

Tercera posició del cadet femení 
d'handbol al sector de Campionat 
d'Espanya a Castro Urdiales

El 10, 11 i 12 de maig de 2013 es va 
disputar la fase sector del Campionat 
d'Espanya d’handbol a Castro Urdiales 
on el cadet femeni d'handbol de les 
Franqueses va participar. 

Al primer partit davant les locals de 
Castro Urdiales van aconseguir una 
gran victòria en guanyar per un ajustat 
22 a 23 gols. L’endemà, dissabte, van 
jugar davant el BM Zuazo, primeres del 
País Basc. L’enfrontament també va 
ser molt igualat fins al tram final, on les 
jugadores basques van marxar en el 
marcador per 8 gols de diferència. 

El diumenge encara hi havia opcions de 
classificació per al Campionat d’Espan-
ya si es guanyava el Villaverde de 

Madrid i acompanyaven els resultats 
dels altres equips. El partit de Villaver-
de va ser molt intens i, tot i començar 
amb un parcial negatiu, les jugadores 
franquesines van tornar al partit 
escurçant la diferència. A partir de la 
segona meitat el Villaverde va marxar 
en el marcador amb un joc molt 
elèctric. 

La participació en aquest sector s’ha de 
considerar positiva, amb bons resultats 
malgrat que només es va aconseguir 
una victòria. Les dues derrotes van ser 
davant de dos equips molt competitius. 
Cal felicitar les jugadores i el cos tècnic 
per la fita aconseguida, uns grans 
resultats que mostren l'esforç i 
constància d'aquest grup.

Es lliuren els premis del concurs 
de fotografia de l’XI Caminada 
Popular

El 14 de maig de 2013 va tenir lloc 
l’acte de lliurament dels premis del 
concurs de fotografia de l’XI Caminada 
Popular de les Franqueses que es va 
celebrar el mes d’abril organitzada pel 
Patronat Municipal d’Esports. 

L’acte de lliurament es va fer a la 
primera planta del Complex Esportiu 
Municipal de les Franqueses, on hi 
havia instal·lada una exposició amb una 
mostra de les fotografies presentades 
enguany al concurs i va anar a càrrec 
de l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

Els guanyadors del concurs de 
fotografia van ser els següents. Primer 
premi, José Antonio Pérez, de Montor-
nès, que va presentar la fotografia “Un 
día espléndido”. El 2n premi va 
correspondre a Ismael Cañas, de les 
Franqueses del Vallès, amb la fotogra-
fia “Reflexant la caminada”. El 3r premi 
va ser per a Imma Puerto Sánchez, de 
Ripollet, per la instantània “Camí de 
roselles”.

L’infantil femení d’handbol, segon 
a la Fase Sector disputada a Elx

L’equip infantil femení d’handbol de les 
Franqueses, que va disputar el 18 i 19 
de maig de 2013 a Elx la Fase Sector 
per accedir al Campionat d’Espanya es 
va quedar a les portes, amb una 
meritòria segona posició. 

A la competició van jugar-hi l’Elx, el 
BM Roquetas i el BM Cartagena, a més 
del conjunt franquesí. Les jugadores 
franquesines van aconseguir dues 
victòries, davant l’Elx, 20-22, i contra el 
BM Cartagena, 16-33. El partit que 
decidia, doncs, el campió de la Fase 
Sector, va ser el que enfrontava les 

franquesines contra el BM Roquetas. El 
rival es va mostrar molt superior i es va 
endur la victòria per 29-16, aconseguint 

així la classificació per al Campionat 
d’Espanya. L’experiència va ser molt 
positiva per a les jugadores, segur que 
no l’oblidaran. Cal felicitar-les i seguir 
endavant, ja que encara tenen molt 
camí per recórrer.

Quim Magán guanya la cursa El 
Trencacoll

La 1a Cursa de Muntanya El Trencacoll 
es va disputar el diumenge 19 de maig 
de 2013 amb 400 corredors, el nombre 
màxim de participants que s’havia fixat 
el Club Ciclista Corró d’Amunt. 

Per primera vegada, el Club Ciclista va 
deixar la bicicleta per un dia i es va 
calçar les vambes per córrer. Per a la 
prova va recuperar el Trencacoll, un 
antic camí que havia quedat en desús i 
inutilitzable. La cursa oferia dos 
recorreguts: un de llarg de 21 km i un 
altre de curt de 10 km. Tant un 
recorregut com l’altre presentaven uns 

terrenys variats, ràpids i tècnics, i de 
diversos nivells que divertien i feien 
suar de valent els participants. 

El campió absolut de la cursa va ser 
Quim Magán (El Món) amb un temps 
d’1 h 28 min 44 s. 

La satisfacció dels corredors va animar 
els organitzadors a muntar una segona 
cursa l’any vinent. Els participants, a 

més de l’excel·lent organització, van 
destacar els paratges naturals del poble 
de Corró d’Amunt que afegien un plus 
d’atracció a la cursa. 

JUNY 2013

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras 
practiquen vela

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras van 
gaudir d'una jornada de vela el 
dimecres 5 de juny de 2013. Dins del 
Programa Escolar de Promoció 
Esportiva (PEPE), entre el Patronat 
Municipal d'Esports i les escoles es va 
organitzar la sortida de bateig de vela 
al Port Olímpic juntament amb el 
Centre Municipal de Vela de Barcelona.
 
El bon temps i vent de la jornada van 
afavorir la pràctica esportiva. Els nens i 
nenes van participar-hi amb molta 
il·lusió i van poder gaudir d’un esport 
diferent. 

600 esportistes a la XXIX Diada 
de l’Esport

La XXIX Diada de l’Esport, organitzada 
pel Patronat Municipal d’Esports, va 
tenir lloc el dissabte 8 de juny de 2013. 
La jornada va aplegar més de 600 
esportistes amb els seus acompan-
yants animant des de les grades.

A partir de les 9 h es van jugar al 
pavelló i a la pista poliesportiva els 
partits de la secció de bàsquet i 
handbol del Patronat Municipal 
d’Esports. També va haver-hi la 
trobada del grup de bàdminton, 
patinatge, aeròbic, gent gran, psicomo-
tricitat i prebenjamí.  

Tots els participants de la XXIX Diada 
de l’Esport van tenir un petit obsequi: 
un pilota de platja. A més de rebre un 
esmorzar o berenar segons la franja 
horària en què juguessin o competissin. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
donar les gràcies a tots els jugadors, 
esportistes, entrenadors, col·labora-
dors, delegats, amics i familiars per 
acompanyar dia a dia tots els petits 

esportistes del Patronat i fer que 
l’esport a les Franqueses no pari de 
créixer.

D’altra banda, el diumenge 9 de juny 
va haver-hi jornada de portes obertes a 

la zona d’aigües del Complex Esportiu 
Municipal. Una cinquantena de 
participants van poder gaudir d’una 
estona a la piscina de les Franqueses, 
ja que hi havia lliure accés.

Més de 400 competidors prenen 
part al IV Trofeu d’equips Karate 
Nokachi de les Franqueses

El 8 de juny de 2013 es va celebrar el 
IV trofeu equips Karate Nokachi on es 
van inscriure 12 clubs d’arreu de 
Catalunya. El trofeu va comptar amb la 
participació de més de 400 competi-
dors. 

Les categories van ser des dels més 
petits de 5 anys fins als sèniors, tots 
ells en modalitat de kumite (combat) i 
per equips. Agustín Núñez i Montse 
Marín, responsables d’aquest esdeve-

niment, es van mostrar molt orgullosos 
i agraïts per la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports, Sidorme, 
Sports Granollers, Esclat i Fck, així com 
amb pares i amics que van fer possible 
la IV festa del karate Nokachi.

Alfonso Guillen i Ana Belén 
García, primers classificats de la 
27a Cursa de Bellavista

Alfonso Guillen i Ana Belén García van 
ser el guanyadors de la 27a edició de la 

Cursa de Bellavista celebrada el 9 de 
juny de 2013. La prova, organitzada pel 
Grup Fondistes de Bellavista, amb el 
suport del Patronat Municipal 
d’Esports, va reunir enguany més de 
700 corredors. La forta pluja del 
dissabte, que va obligar a tornar a 
marcar el circuit, i el fet que la Cursa de 
Pineda, que tradicionalment es feia el 
primer diumenge de mes i enguany ha 
estat el segon, va minvar la presència 
de participants a Bellavista en relació a 
l’any passat.

Es dóna la circumstància que en la 
present edició de la prova el guanyador 
masculí, Alfonso Guillen, i el tercer 
classificat Jordi Martos, són de 
Bellavista. El segon lloc va ser per a 
Gerard Molist. La guanyadora en 
categoria femenina, Ana Belén García, 
resideix a Granollers, però també havia 
estat veïna de Bellavista. El segon lloc 
en categoria femenina va ser per a la 
franquesina de Bellavista i component 
del club A 4 El km, Camen Martín, i el 
tercer per a Mari Martínez.

A banda de la bona organització i un 
traçat exigent i atractiu, cal destacar 
una vegada més la gran quantitat 
d’obsequis que l’organització va lliurar 
als participants. Hi havia una samarreta 
tècnica i pantaló, una bossa de 
productes d’alimentació, així com 
esmorzar i fins i tot aperitiu per a qui li 
venia de gust. També es van sortejar 
120 lots de diversos productes entre els 
participants. 

El lliurament de premis de la 27a Cursa 
de Bellavista va anar a càrrec de 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esport, José 
Ramírez, i el president del Club 
Fondistes de Bellavista, Ramón 
Berruezo.

Maverick i Isaac Viñales visiten el 
Centre Tècnic del Vallès

El pilot de Moto3, Maverick Viñales, i el 
seu cosí i també pilot de la mateixa 
categoria, Isaac Viñales, van visitar el 
Centre Tècnic del Vallès el 12 de juny 
de 2013.

 L’alcalde Francesc Colomé i el director 
del Centre, Joan Montcanut, van rebre 
els pilots, que van visitar les instal·la-

cions i, a continuació, van oferir una 
xerrada als alumnes, que els van poder 

fer preguntes i demanar autògrafs. 

115 alumnes gaudeixen de la 
Jornada de Primària 
organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports

El divendres 14 de juny de 2013 a partir 
de les 9 del matí es va realitzar a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall la Jornada de Primària, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports, que va reunir 115 alumnes. 

Tots els participants eren nens i nenes 
de sisè de les escoles de les Franque-
ses del Vallès, concretament del 
Guerau de Liost, Bellavista Joan Camps 
i Joan Sanpera i Torras. Les escoles 
Colors i Camins no hi van assistir 
perquè encara no tenen alumnes de 
sisè.

Un total de 115 escolars van participar 
en la jornada, que estava dividida en 

diferents esports, futbol, handbol, 
bàsquet i bàdminton, que es realitzaven 
entre el camp de futbol, el pavelló i la 
pista poliesportiva.

Els alumnes estaven dividits en 
diferents equips que portaven una 
samarreta (obsequi del Patronat 
Municipal d’Esports) especial per a 
l’ocasió i d’un color diferent per 
diferenciar-se entre equips.

A mig matí el Patronat Municipal 
d’Esports va obsequiar tots els 

participants amb un bon esmorzar per 
agafar forces de cara a la segona part 
de la jornada.

Abans de finalitzar l’activitat i com a 
cloenda es va fer la tradicional foto de 
grup amb la presència de l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramirez, que 
van tenir l’ocasió de saludar i conversar 
amb els nens i nenes de com havia 
anat la jornada.

Gran acollida de la I Edició del 
Torneig de Futbol Base del CF 
Bellavista Milán

El cap de setmana del 15 i 16 de juny 
de 2013 es va celebrar a la zona 
esportiva municipal de Bellavista la I 
edició del Torneig de Futbol Base del 
CF Bellavista Milán amb una molt bona 
climatologia i molta afluència de públic 
als dos camps. 

El torneig va complir els objectius 
marcats, que eren principalment que 

els participants s'ho passessin bé i 
donar una bona imatge del CF 
Bellavista Milán a nivell organitzatiu, 
esportiu i social.

Resultats de les finals: 
-Categoria escola: 
EF Vallès 4 - CF Parets 2
-Categoria prebenjamí: 
CF Parets 6 - UE Sant Fost 2
-Categoria benjamí: 
FC Argentona 3 - UEC Mataró 6
-Categoria aleví: CF Bellavista Milán  - 
CE Lliçà d'Amunt 2

Exitosa cloenda de temporada del 
Club de Bàsquet Les Franqueses

El diumenge 16 de juny de 2013 el Club 
de Bàsquet Les Franqueses va reunir 
uns cent vuitanta participants en el 
tradicional dinar-cloenda de final de 
temporada. En una jornada d'allò més 

divertida, els petits i els pares van 
realitzar partits i competicions al 
pavelló i un cop acabades les diferents 
activitats els assistents van poder 
gaudir del primer bany de l'any a la 
piscina municipal. Aquest any, com a 
l'anterior edició, una botifarrada amb 
mongetes van servir per acomiadar 

una temporada llarga que ha tingut 
com a premi més especial l'ascens del 
primer equip femení a la Segona 
Divisió Catalana.

Després de la botifarrada la junta 
directiva del club va aprofitar per fer un 
sorteig d'articles de l’entitat. A l'acte hi 
van ser presents el regidor d'Esports, 
José Ramírez, i la regidora de Cultura, 
Rosa M. Isidro.

Sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran a Perata- 
llada, l’Estartit i les Illes Medes

El dijous 20 de juny de 2013 va tenir 
lloc la sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran que organitza 
el Patronat Municipal d’Esports. En 
aquesta ocasió van visitar Peratallada, 
l’Estartit i les Illes Medes.

La jornada va iniciar-se ben d’hora, poc 
abans de les 8 del matí, amb el grup de 
56 persones convocades a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Cal destacar la presència de la regidora 
de Cultura, Rosa Maria Isidro, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

Al voltant de les 10.30 h es va arribar a 
Peratallada, un petit poble que pertany 
al municipi de Forallac, al Baix 
Empordà, i que ha estat declarat 
conjunt històric en formar part d’un 
dels nuclis històrics de l’arquitectura 
medieval més importants de Catalunya. 
Es va fer una visita guiada durant la 
qual es va ensenyar als assistents els 
edificis més representatius: l’església, 

l’antiga casa consistorial i les antigues 
muralles de la ciutat.

Finalitzada la visita a les 13.30 h, el 
grup es va desplaçar a l’Estartit, i més 
concretament al Restaurant la Sal, on 
es va poder degustar un menú molt 
complet amb un arròs de la zona.

Per finalitzar la sortida es va realitzar 
un creuer amb un sorprenent trimarà, 
amb visió submarina -únic a Catalun-
ya-, que es distingeix pel confort del 
seu equipament i l’estabilitat en la 
navegació, sent un exemple de 
seguretat gràcies a tres quilles 
compartimentades, així com per la 
seva cabina submergida, dotada de 
grans finestrals per oferir una visió 
excepcional de la riquesa del fons marí 
de les Illes Medes.

L’AE Pompeu Fabra clou la 
temporada

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d'Amunt la tradicional cloenda de 
l’AE Pompeu Fabra. Com cada any es 
va realitzar el torneig de Mixball, que 
consisteix en una lligueta a punts 
combinant partits de bàsquet i de futbol 
7. Cada partit guanyat sumava 3 punts.

S’hi van inscriure 6 equips, encara que 
finalment només van prendre-hi part 5. 
L' equip guanyador va ser l’AE 
Pompeu Fabra, empatat amb Cullell's 
Team. 

El dia del torneig hi van assistir entre 
participants i acompanyants unes 70 
persones. L’entitat espera tornar a 
repetir aquesta activitat l´any vinent.

Molt seguiment de la 1a edició del 
Memorial Juan Blázquez organit-
zat pel CF Bellavista Milán

El cap de setmana del 22 i 23 de juny 
de 2013 es va celebrar la primera 
edició del Memorial Juan Blázquez, 
organitzada pel Club Futbol Bellavista 
Milán. Aquest torneig va retre home-
natge a la trajectòria de Juan Blázquez, 
reconegut entrenador i home de futbol 
que va morir el passat mes de març a 
l’edat de 64 anys. Entre altres equips 
havia dirigit tres dels participants al 
torneig, la UE Canovelles, l’EC 
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Granollers i el CF Bellavista Milán. 
L’altra conjunt participant va ser el CF 
Les Franqueses.

El desenvolupament del torneig va tenir 
molt de seguiment, sobretot el 
dissabte, amb gran afluència de públic i 
mitjans de comunicació. Va ser un 
emotiu reconeixement a una persona 
molt coneguda a nivell futbolístic 
comarcal i també en altres àmbits 
socials i empresarials.

Els resultats dels partits van ser els 
següents:
-Semifinals: CF Les Franqueses 3 - EC 
Granollers 6; CF Bellavista Milán 3 - UE 
Canovelles 1
-Final: CF Bellavista Milán 2 - EC 
Granollers 2 (l’EC Granollers va ser el 
guanyador en vèncer a la tanda de 
penals per 2 gols a 3).

Alta participació d’esportistes i 
familiars a la cloenda de la 
temporada de tennis i pàdel

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la zona esportiva municipal de 
Corró d’Avall la cloenda de la tempora-
da de tennis i pàdel. L’activitat va 
reunir molts participants, que van 
poder gaudir d’una gran matinal 
practicant el seu esport.

En tennis, de les 8.30 a les 10 h van 
prendre-hi part 20 adults. De les 10 a 
les 11 h van fer-ho 22 nens i nenes 
nascuts els anys 2004, 2005 o 2006. De 
les 11 a les 12 h hi van prendre part 20 
nens i nenes dels anys 2001, 2002 o 
2003, i de les 12 a les 13 h, 10 nens i 
nenes del 1996 fins al 2000.

En total, doncs, per la cloenda del 
tennis van passar 72 alumnes i els seus 

corresponents pares i mares o 
familiars, més de 150 persones en 
total, que van poder gaudir de campio-

nats per parelles de pares/mares i fills. 
La matinal també va comptar amb la 
presència del regidor d'Esports, José 
Ramírez.

Pel que fa al pàdel hi van participar uns 
70 alumnes, els quals es van dividir en 
dos quadres per fer un minitorneig 
entre ells (campionat masculí i femení).

A partir de les 13 h tothom que va 
assistir a la jornada va poder gaudir 
d’un refrigeri a la pista poliesportiva 
coberta, on posteriorment va haver-hi 
una entrega d’obsequis i un sorteig de 
diferent material.

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses guanya la Granollers 
Cup de la seva categoria

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses es va classificar com a 
primer de grup a la fase regular de la 
Granollers Cup, després de guanyar 
tots els seus partits. El diumenge 30 de 
juny de 2013, però, era el torn de la 
veritat ja que es jugaven les fases finals 
de la competició.

Així doncs, a vuitens de final van 
guanyar amb comoditat el Helset if, per 
21 gols a 10. A quarts de final van 
guanyar el Charlottelund-1 per 17 a 14, 
en un partit que ja havien sentenciat a 
la mitja part. A semifinals es van 

enfrontar a l’equip Vestby Hk, format 
per unes jugadores noruegues molt 
fortes fisicament, però a qui van poder 
guanyar per 14 a 9. Aquest resultat els 
va donar el pas a la final del torneig, 
que van haver de jugar contra el 
conegut equip de l’Handbol Puig d'en 
Valls d'Eivissa al Palau d'Esports de 
Granollers. Les noies franquesines van 
jugar una molt bona final, que van 
guanyar per 16 gols a 9. 

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, va poder celebrar amb les 

jugadores aquesta victòria tan impor-
tant.

El Pavelló Poliesportiu Municipal i la 
pista coberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall van acollir, 
entre dijous i diumenge, 128 partits de 
la Granollers Cup 2013. Organitzada pel 
BM Granollers amb la col·laboració de 
l’AEH Les Franqueses, aquesta 
competició té com a objectiu promocio-
nar l'handbol i valors com l'esportivitat, 
el respecte i el joc net entre els més 
joves.

JULIOL 2013

Recepció de l’Ajuntament als tres 
equips d’handbol més destacats 
de les Franqueses

Els equips d’handbol del municipi 
continuen sumant èxits esportius. És 
per això que l’Ajuntament els va 
organitzar, com va sent habitual els 
darrers anys, una recepció per 
reconèixer públicament el seu esforç. 

A l’acte, que es va fer el 2 de juliol de 
2013 a la tarda a la sala de plens de 
l’Ajuntament, es va homenatjar els 
integrants del sènior masculí de l’AEH 
Les Franqueses i les integrants dels 
equips cadet i infantil femenins del 
Patronat Municipal d’Esports.
 
L’acte, al qual van assistir l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, i el 
president de l’AEH Les Franqueses, 
Rafael Rosario, a més dels integrants 
dels equips i pares i mares dels 

jugadors, va consistir en el lliurament 
de plaques commemoratives per part 
de l’alcalde als capitans i entrenadors 
de cada equip, el lliurament d’un 
obsequi per part del Patronat a cada 
membre dels equips, la seva signatura 

en el llibre d’honor, i la foto de grup. 
Enguany, a banda de la típica foto dels 
homenatjats a les escales de l’edifici de 
l’ajuntament també se’n van fer una a 
la plaça mirant cap amunt, ja que el 
fotògraf estava situat al balcó. Acte 
seguit es va fer un piscolabis per a tots 
els assistents.

Pel que fa a les gestes esportives 
d’aquests equips, cal recordar que el 
sènior masculí de l’AEH Les Franque-
ses va aconseguir l’ascens a la Segona 
Divisió Catalana en quedar 2n de la 
primera fase del grup B de la 3a Divisió 
Catalana Preferent. Per la seva banda, 
l’equip cadet femení del PME va 
quedar 4t al Campionat de Catalunya, 
3r al sector del Campionat d’Espanya 
que es va fer a Castro Urdiales i 
campió de la Granollers Cup de la seva 
categoria. L’infantil femení del PME va 
quedar 1r de la fase regular de la Lliga 
Catalana, subcampió de Catalunya i 2n 
al sector del Campionat d’Espanya 
celebrat a Elx.

Recepció de l’Ajuntament als 
equips sèniors femenins del CE 
Llerona i del CB Les 
Franqueses

El 3 de juliol de 2013 a la tarda, 
l’Ajuntament va fer una recepció als 
equips sèniors femenins del Club 
Esportiu Llerona i del Club Bàsquet Les 
Franqueses per reconèixer públicament 

la bona temporada que van fer i que va 
acabar amb l’ascens de categoria de 
tots dos equips. L’amateur femení del 
CE Llerona va pujar a la lliga Preferent i 
el sènior femení del CB Les Franqueses 
ho va fer a la 2a Divisió Catalana.
 
L’homenatge va tenir lloc a la sala de 
plens de l’Ajuntament i com el dia 
anterior, dia en què es va fer la 
recepció a tres equips d’handbol del 
municipi, el procediment va ser el 
mateix: atorgament de plaques als 

representants de cada equip, entrega 
d’un petit obsequi i signatura en el 
Llibre d’Honor d’Esports per part de 
cada integrant dels equips, foto de grup 
i piscolabis final al darrere de l’edifici 
consistorial.
 
A banda de jugadores i entrenadors 
dels clubs, a l’acte també hi van assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el president del CE Llerona, 
Jaume Viñas, i el del CB Les Franque-
ses, Esteve Moliner.

La Societat de Caçadors participa 
a la Festa Major de Bellavista

La Societat de Caçadors de Bellavista 
va participar enguany a la Festa Major 
de Bellavista. En concret, va organitzar 
un campionat de tir el dia 6 de juliol de 
2013. L’entitat franquesina va muntar 
un recorregut de caça al Camp de Tir 
de les Franqueses, situat al camp de Ca 
l’Aymerich de Corró d’Amunt. L’activi-
tat va començar a les 9 del matí i va 
comptar amb una bona participació.

Destacada participació del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses al 
LXIV Campionat de 
Catalunya Absolut i XVI Para-Ar-
chery

El LXIV Campionat de Catalunya 
Absolut i XVI Para-Archery es a 
celebrar el 7 de juliol de 2013 a l'estadi 
de Can Jofresa de Terrassa. Hi van 
participar 115 esportistes representants 
de diferents clubs de Catalunya i va 
destacar la presència del president de 
la Federació Catalana de Tir amb Arc, 
Francesc Altarriba, i el subdirector 
general d'Activitats Esportives i 
Infraestructures del Consell Català de 
l'Esport, Oriol Marcé.

Tots els participants van enfrontar-se a 
un doble repte: mesurar-se amb altres 
arquers i aguantar una forta calor. El 
Club de Tir amb Arc Les Franqueses va 
participar en el Campionat amb 12 
arquers i va obtenir resultats notables 
en les diferents categories i modalitats 
en què van participar.
 
En la modalitat d'arc recorbat categoria 
esquirol va destacar el primer lloc 
d'Izan Garcia amb 301 punts i el tercer 

lloc de Guerau Camí amb 183 punts en 
la distància de 12 metres.
 
En la modalitat d’arc recorbat categoria 
benjamí Ruben Ruiz va obtenir una 
meritòria tercera plaça amb 315 punts 
en una atapeïda competició on entre el 
segon i quart classificat només hi va 
haver 2 punts de diferència, i a més, el 
guanyador va batre rècord del 
campionat. Joan Arnal va obtenir la 
quarta plaça amb 314 punts.

Claudia Gómez va obtenir el primer lloc 
en la modalitat d'arc recorbat categoria 
aleví femení amb 554 punts tirant a 
dues distàncies, una primera tanda a 

30 metres i una segona a 18 metres. 
En aquesta mateixa modalitat en 
masculí Alfred Rodriguez va aconseguir 
la quarta plaça amb 492 punts i també 
va destacar la bona classificació 
d'Arnau Altarriba incorporat recent-
ment al Club.

Una altra nova incorporació al Club, 
Sonia Arredondo, va obtenir una 
meritòria cinquena plaça en arc 
recorbat novell tirant a 50 i a 30 
metres.
 
Alicia Viladomiu va ser primera en la 
seva categoria, arc nu sènior femení, 
amb 256 punts a gran distància de la 
segona classificada, tirant a 30 i 18 
metres. En aquesta mateixa modalitat 
en masculí, els arquers Ramon, Àngel i 
Jordi van enfontrar-se als millors de 
Catalunya obtenint uns resultats que 
amb seguretat milloraran en futurs 
esdeveniments.

S’inaugura el primer parc indoor 
d’Europa dedicat als esports 
extrems

El 4 de juliol 2013 es va obrir al públic el 
Green Indoor Park, el primer parc d’oci 
d’Europa que combina esports extrems 
amb activitats recreatives. Aquest 

equipament pioner ocupa 25.000 m2 
de superficie en unes antigues naus 
situades al camí de Can Carreró de les 
Franqueses. L’espai el van inaugurar 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el secretari general de 
l’Esport, Ivan Tibau, i el director general 
del Green Indoor Park, Hugo Arnaiz.
Al parc s’hi poden trobar des 
d’instal·lacions amb rampes per 

practicar esports extrems com l’skate, 
els patins o les bicicletes BMX, un 
circuit de karts elèctrics, màquines de 
jocs que simulen les curses de Fórmula 
1, escalèxtric, jocs infantils amb 
inflables, un rocòdrom, circuit de trial, 
etc. La inversió que s’ha fet per 
condicionar les naus és d’1,5 milions 
d’euros i ha permès crear una vintena 
de llocs de treball fixos. L’horari 
d’obertura és de dimecres a divendres 
de 16 a 22 h i els dissabtes i els 
diumenges de 10 a 20 h, i les tarifes 
van des dels 2 euros de l’entrada de 
visitant fins al 16 euros per a un dia 
complet.

A banda de la passejada per totes les 
instal·lacions, els representants polítics 
van voler provar els karts elèctrics i van 
fer unes quantes voltes al circuit. Al 
final de l’acte inaugural, tant l’alcalde 
de les Franqueses com el secretari 
general de l’Esport van firmar a sobre 
d’un dels grans grafits que hi ha per 
totes les parets de l’espai, la majoria 
dels quals són obra del conegut grafiter 
barceloní Berok.

A banda de l’alcalde, també van ser 
presents a la inauguració per part de 
l’equip de govern de l’Ajuntament de 
les Franqueses el regidor d’Esports, 
José Ramírez, la regidora de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut, Rosa M. 
Isidro, el regidor d’Urbanisme, Esteve 
Ribalta, la regidora de Polítiques 
Socials, Gisela Santos, i la d’Obres i 
Serveis, Vanessa García.

Finalitzen amb èxit les 
activitats d'estiu del Patronat 
Municipal d'Esports

El 26 de juliol de 2013 van finalitzar les 
activitats esportives d'estiu que 
organitza el Patronat Municipal 
d'Esports. En aquesta edició, el Juliol 
Esportiu va comptar amb un total de 
357 participants d’edats compreses 
entre els 5 i els 16 anys. Com cada any 
els nens i les nenes van poder utilitzar 
pràcticament tots els espais esportius 
de què disposa la zona esportiva de 
Corró d'Avall: el camp de futbol, el 
camp de futbol 7, pistes de tennis, el 
pavelló, la pista poliesportiva i les 
piscines cobertes i descobertes del 
Complex Esportiu Municipal de les 
Franqueses. En tots aquests espais es 
van poder realitzar activitats esportives 
com ara futbol, bàsquet, handbol, 
tennis, voleibol, bàdminton, etc.

També es van portar a terme altres 
activitats fora de la zona esportiva com 
ara la cursa d'orientació al parc de 
Milpins i la bicicletada que es va 
realitzar en un circuit pel poble amb 
sortida i arribada a la zona esportiva 
municipal. Aquestes activitats es van 
realitzar dins de l'horari del Juliol 
Esportiu, de 9 a 13 h. 

A part de les activitats diàries, cada 
grup va poder realitzar també activitats 
puntuals que duraven matí i tarda fora 
de les Franqueses:
-Sant Quintí de Mediona: circuit de 
tirolines
-Navarcles: caiac, escalada, canoa
-Collbató: “trekking” per la muntanya i 
escalada
-Parc Vallparadís: cursa d'orientació i 
escalada al rocòdrom
-Saldes: taller d'orientació i circuit de 
tirolines i ponts de mico

També s'ha de destacar la sortida que 
es va fer als Campionats del Món de 
Natació que es van portar a terme a la 
ciutat de Barcelona.

Per altra banda, el 26 de juliol també va 
acabar l'Escola de tennis i pàdel d'estiu. 
Aproximadament un centenar de 
participants van gaudir d'aquests 
esports durant el mes de juliol. Pel que 
fa al tennis hi havia grups segons edats 
on els participants van poder fer un 

intensiu cada dia de dilluns a divendres 
en la seva hora programada. En el cas 
del pàdel es van fer grups on cadascun 
d'ells va fer un petit intensiu d’1, 2 o 3 
dies a la setmana.

Per últim, dir que el 26 de juliol també 
van finalitzar els campus de futbol 
organtizats pel CE Llerona i el CF Les 
Franqueses, que es van portar a terme 
a la zona esportiva de Llerona i de 
Corró d'Amunt. Els clubs van acabar 
molt satifets de la participació obtingu-
da.

AGOST 2013

L’equip Missirah de Parets 
guanya el III Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

La final de la tercera edició del Torneig 
Solidari de Futbol de les Franqueses, 
que es va jugar el 17 d’agost de 2013 a 
la tarda al Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Avall, va ser molt disputada. El 
partit, que enfrontava l’equip Missirah 

de Parets del Vallès amb el Banjae de 
Canovelles, va decantar-se a favor dels 
primers, que van acabar guanyant, 
després d’una pròrroga, pel resultat de 
3 gols a 2.

El matx, que va aixecar molta expecta-
ció i va omplir les grades de gom a 
gom, va ser molt emocionant, a causa 
de la igualtat i el bon joc dels dos 
equips. Si bé es van avançar els 
canovellins, els paretans van poder 
empatar el partit, i fins i tot posar-se 
per davant amb un 2 a 1. El Banjae, 
però, no va deixar d’atacar la porteria 
contrària fins que va aconseguir 
l’empat a 2 gols a pocs minuts del final 
del temps reglamentari. Tot apuntava 
que s’hauria de jugar mitja hora més de 
temps extra. I així va ser. A la pròrroga, 

però, només va poder marcar un dels 
dos equips, el Missirah, que va acabar 
enduent-se el torneig.

A l’acte d’entrega de premis van ser-hi 
presents l’alcaldessa accidental de les 
Franqueses, Rosa Maria Pruna, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. A la 
cerimònia es van donar trofeus al millor 
porter i al millor golejador del torneig, 
que van guanyar dos integrants de 
l’equip de Mataró, i als dos equips que 
van disputar la final.

Aquest és el tercer any que se celebra 
aquest torneig que organitza l’Associa-
ció Esportiva d’Immigrants del Vallès 
Oriental, amb seu a Bellavista, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Enguany 
hi han participat deu equips provinents 
de Vic, Mataró, Sabadell, Montornès, 
Parets, Granollers i Canovelles. La 
competició va començar el 22 de juny, 
cosa que va permetre poder disputar 
més partits que l’any passat, tots al 
Camp de Futbol Municipal de Corró 
d’Avall.

El CF Olímpic La Garriga guanya 
el 33è Trofeu Electrocamps de 
futbol

El 31 d’agost de 2013 a la tarda es va 
disputar la 33a edició del Trofeu 
Electrocamps de futbol a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. El 

guanyador del torneig va ser el CF 
Olímpic La Garriga. En segon lloc va 
quedar el CF Les Franqueses i en 
tercer el CF Vilanova del Vallès.

El torneig triangular, que constava de 
tres partits de 45 minuts de durada 
cadascun, va començar a les sis de la 
tarda, amb el partit entre els 
garriguencs i els vilanovins. Aquest 
matx va acabar amb empat a 0 gols i 
es va haver de resoldre a la tanda de 

penals, en què els garriguencs van 
acabar marcant quatre penes 
màximes, mentre que els vilanovins 
només en van transformar tres.

En el següent partit es van enfrontar 
l’equip local i organitzador del torneig, 
el CF Les Franqueses, i el perdedor del 
primer partit, el CF Vilanova del Vallès. 
Els franquesins es van mostrar 
superiors i van acabar guanyant per 1 
gol a 0. El darrer matx va enfrontar el 
conjunt local i l’equip garriguenc. 
Després d’una gran igualtat en el joc 
desenvolupat per ambdós conjunts, 
una rematada dins de l’àrea a les 
acaballes del partit va donar la victòria 
a l’Olímpic La Garriga, que es va 
acabar enduent el torneig. 
A l’entrega de les copes hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, i Marcel Camps i David 
Camps, en representació de l’empresa 
franquesina patrocinadora del torneig, 
Electrocamps.

SETEMBRE 2013

El CE Llerona guanya el III Torneig 
de Futbol Trofeu Ajuntament de 
les Franqueses

El Club Esportiu Llerona es va adjudicar 
el 4 de setembre de 2013 la tercera 
edició del Torneig de Futbol Trofeu 
Ajuntament de les Franqueses en 
derrotar el Club Futbol Les Franqueses 
pel resultat de 2 gols a 0. Al partit pel 
tercer i quart lloc, el CF Bellavista Milan 
va vèncer la US Corró d’Amunt per 3 
gols 1.

El III Torneig de Futbol Trofeu Ajunta-
ment de les Franqueses, organitzat pel 
Patronat Municipal d’Esports amb la 
col·laboració dels clubs participants, els 
més representatius del municipi, es va 
disputar els dies 3 i 4 de setembre.

A les 10 de la nit va començar, al Camp 
de Futbol Municipal de Corró d’Avall, la 
gran final del torneig entre el CE 
Llerona i el CF Les Franqueses, una 
reedició de la final de l’any passat, en 
què va guanyar el CF Les Franqueses 
per 3 gols a 2. El CE Llerona, doncs, 
tenia ganes de revenja i de seguida va 

fer notar que volia endur-se la copa. Al 
minut 9, després d’una jugada indivi-
dual per la banda dreta, Adrià Bona-
chela va driblar el seu defensor al límit 
de l’àrea i va engaltar un potent xut a 
l’escaire que va acabar al fons de la 
xarxa. El CE Llerona va continuar 
dominant la primera part.

A la represa, però, el CF Les Franque-
ses va sortir amb moltes ganes. Amb 

tot, va ser el jugador lleroní Àlex 
Español qui va estar a punt de marcar 
el segon gol per al seu equip enviant la 
pilota al pal al minut 11 de la segona 
part. Vuit minuts després, va ser el CF 
Les Franqueses el que va enviar una 
pilota al pal de la porteria defensada 
pel Llerona, en una jugada en què es 
va reclamar falta al porter. Quan 
semblava que el marcador ja no es 
mouria, Àlex Español va sentenciar la 
final amb el segon gol per al seu equip 
a tres minuts de l’acabament del matx.

A l’entrega dels premis per a tots els 
equips (vals en material esportiu per 
valor de 800 euros per al primer 
classificat, 600 per al segon, 400 per al 
tercer i 200 per al quart), hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, els presidents dels clubs 
i els capitans dels quatre conjunts. Acte 
seguit es va fer la foto de l’equip 
guanyador, que en les tres edicions del 
torneig sempre ha estat un equip 
diferent. En la primera va ser el CF 
Bellavista Milan i en la segona el CF 
Les Franqueses.

Quatre joves arquers del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses 
participen a la 10a edició del 
Trofeu Futurs Campions

El 8 de setembre de 2013 es va 
celebrar la 10a edició del Trofeu de 
Futurs Campions, amb la participació 
de quatre joves arquers del Club de Tir 

jugat, en camp de futbol 7, uns 120 
partits en total. Els resultats de les 
finals, la totalitat de les quals es van 
disputar diumenge a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, van ser els 
següents:
-Prebenjamí: Fundació Marcet, 4 – EC 
Granollers, 0
-Benjamí: Vila-real CF, 1 – Damm, 0
-Aleví: FC Barcelona, 1 – UD Cornellà, 0

En l’edició d’enguany de la competició, 
que ha tornat a organitzar amb èxit 
l’empresa Eventually Sport&Events 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d'Esports de les Franqueses, 

aquest municipi ha estat protagonista 
destacat, ja que ha estat seu de dues 
de les tres categories en la fase prèvia 
del torneig: l’aleví s’ha disputat a les 
instal·lacions municipals de Corró 
d’Avall i la prebenjamí a les de Corró 
d’Amunt.

Primers partits amistosos de la 
temporada de l'Escola de Bàsquet 
del PME

El 13 de desembre de 2013 van tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses els primers partits 

amistosos d’aquesta temporada de 
l’Escola de Bàsquet del Patronat 
Municipal d’Esports. En una hora es 
van disputar molts minipartits que van 
fer gaudir els més menuts de la secció 
de bàsquet. Els equips entrenats per 
Javi Liria i Josep Lozano es van 
enfrontar als de l’Escola del CB 
L'Ametlla. De mica en mica, aquets 
petits van aprenent la normativa del 

bàsquet i el que és més important, 
aprenen tot divertint-se.

Exhibició dels grups d’aeròbic 
escolar del PME

El 14 i 15 de desembre de 2013, el 
Patronat Municipal d’Esports va 
organitzar una exhibició de ball al 
pavelló poliesportiu municipal de Corró 
d'Avall. 

Les 21 nenes dels grups d’aeròbic que 
organitza el PME a les escoles Guerau 
de Liost, Joan Sanpera i Camins van 
mostrar al públic assistent les coreo-
grafies treballades durant aquest 
primer trimestre. Els nervis previs no 
van impedir que les nenes s’ho 
passessin d’allò més bé.

L’aleví femení d’handbol de les 
Franqueses participa a l’Hamboli-
cat d’Igualada

El 15 de desembre de 2013 l’aleví 
femení d’handbol de les Franqueses va 
disputar el torneig Hambolicat amb 
motiu de la Marató de TV3 a Igualada. 

El torneig va durar tot el matí i les 
franquesines van disputar tres partits. 
Els dos primers partits els van jugar 
contra el Tarragona i el Tàrrega A, amb 
reglament aleví expert de la federació. 
Per als qui no coneguin aquesta 
modalitat, es juga a camp sencer i es 
saca de centre després dels gols (una 
introducció a la zona). El tercer partit el 
van jugar amb reglament de minihand-
bol i a camp petit contra el Tàrrega B. 
L’equip franquesí estava format per 
només 6 nenes. Tot i amb això es va 
competir i treballar molt, guanyant el 
primer i el tercer partit i perdent contra 
el Tàrrega A de 2 gols de diferència. 

A més a més dels partits, els partici-
pants del torneig també podien gaudir 
d’una zona lúdica amb inflables, pintura 
de cara i diverses activitats, d’una 
xocolatada gratuïta, i pagant un petit 
import, fins i tot podies fer un passeig 
en globus.

En definitiva, les nenes s’ho van passar 
molt bé i van competir amb moltes 
ganes, tot col·laborant amb la Marató 
de TV3, que aquest any lluitava contra 
les malalties neurodegeneratives.

Presentació dels equips del CF 
Bellavista Milan

El 15 de desembre de 2013 es va fer la 
presentació de tots els equips del Club 
Futbol Bellavista Milan a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
En total van desfilar per la gespa 130 
jugadors i jugadores, esportistes que 
formen part d’un dels dotze equips del 
club de Bellavista. A la presentació hi 
va assistir l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
membres de la renovada junta directiva 
de l’entitat que encapçala Paco Flores.

Consell General del Patronat 
Municipal d’Esports

El 17 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sessió del Consell General 
del Patronat Municipal d’Esports a la 
sala polivalent del Complex Esportiu 
Municipal, acte que va estar presidit pel 
regidor d’Esports, José Ramírez, i que 
va reunir el conjunt de les entitats 
esportives locals i altres entitats, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel Patronat Municipal 
d’Esports durant l’any 2013 i la previsió 
per al 2014.

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millora en les instal·la-
cions esportives, de l’escola esportiva 
municipal, del manteniment de les 
instal·lacions, de les dades de participa-
ció del Patronat i del Complex Esportiu 
Municipal i de la convocatòria de 
subvencions per a activitats esportives 
per a l’any 2014. 

Cal destacar també l’assistència de 
Josep Randos, Rosa M. Isidro i Àngel 
Profitós, regidors de l’Ajuntament i 
membres del Consell d’Administració 
del Patronat Municipal d’Esports. Al 
finalitzar la sessió, el Patronat Munici-
pal d’Esports va oferir un refrigeri a tots 
els assistents per tal d’acomiadar l’any 
esportiu 2013 i felicitar a tothom les 
festes de Nadal.

Esmorzar de Nadal del Grup 
d’Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME

El 19 de desembre de 2013 va tenir lloc 

amb Arc Les Franqueses. La competi-
ció es va fer al camp municipal de tir 
amb arc del Fossat del Castell de 
Montjuïc de Barcelona. 

És un trofeu amb el qual s’inicia la 
temporada i en el qual només partici-
pen les categories dels més joves, és a 
dir, esquirol, benjamí, aleví, infantil, 
cadet i júnior (femení i masculí). Hi va 
haver una assistència rècord de més 
de cinquanta inscrits quatre dels quals 
eren representants del club franquesí, 
que van obtenir bons resultats. Així, 
Izan i Joan van quedar tercers en les 
seves categories (esquirol i benjamí). 
Claudia va quedar primera en aleví 
femení, i Alfred, quart en aleví masculí.

La jornada va ser una festa de l’arc per 
als nens i els familiars. Hi va haver molt 
bon ambient entre tots els nens i 
nenes, reflectint que el tir amb arc és 
més que un esport.

VI Torneig d’handbol Joan 
Sanpera de Festa Major

El 14 de setembre de 2013 va tenir lloc 
el VI Torneig d’handbol Joan Sanpera al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, amb motiu de la Festa 

Major de Corró d’Avall. Des de la 
categoria prebenjamí fins a la infantil, 
els equips van jugar un partit davant el 
BM Granollers de la seva corresponent 
categoria.

Un total de 14 equips van prendre part 
en aquest torneig amb un total de 160 
participants. Els equips van ser 1 
prebenjamí masculí, 2 benjamins 
masculins, 1 aleví femení, 2 alevins 
masculins i 1 infantil masculí. 

Els premis van ser per al 1r i 2n 
classsificat, per al millor jugador del 
partit, el millor jugador local i el màxim 
golejador de l’enfrontament. El regidor 

d’Esports, José Ramírez, va estar 
present a l’entrega de premis.

El Patronat Municipal d’Esports, 
col·laborador d’aquesta activitat que va 
organitzar l’AEH Les Franqueses, va 
obsequiar tots els participants amb un 
esmorzar.

55 corredors participen a la II 
Clàssica Ciclista de les 
Franqueses

El 14 de setembre de 2013 a la tarda es 
va disputar la II Clàssica Ciclista de les 
Franqueses, una cursa organitzada per 
la Unió Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, dins del programa d’actes de 
la Festa Major de Corró d’Avall. La 
distància a recórrer van ser 100 km en 
un circuit de 10 km que discorria per 
carreteres i carrers de Corró d’Avall, 
Llerona i Marata. Un recorregut amb 
pujades curtes i fortes que va fer-se 
molt dur per als 55 ciclistes que van 
prendre la sortida. Els participants 
pertanyien a una d’aquestes tres 
categories: elit, sub23 i master 30.

Cal destacar la presència d’un equip 
francès, el Martigues, que tenia dins les 
seves files el darrer guanyador del tour 
de Bulgària. El guanyador absolut va 
ser el corredor francès Cedric Eusta-
che, amb un temps total de 2 hores i 41 
minuts. Eustache va anar a una 
velocitat mitjana de 42,480 km per 
hora. D’altra banda, el corredor local 
Santi Segú va ser el guanyador a la 
categoria Master 30.

80 jugadors al 3 x 3 de bàsquet de 
la Festa Major de Corró d’Avall

El 14 de setembre de 2013 al matí, 
amb motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall, es va celebrar a la pista 
poliesportiva coberta de la zona 
esportiva municipal un 3 x 3 de bàsquet 
amb els jugadors i jugadores dels 
diferents equips del Patronat Municipal 
d’Esports.

Més de 80 basquetbolistes, de 
categories compreses entre premini i 
cadet, van gaudir de l’esport de la 
cistella competint entre ells separats 
per categories, i en equips de 3 o 4 
jugadors. Després de quatre hores de 

bàsquet, els equips vencedors en les 
diferents categories van ser: en 

categoria premini, Lakers; en mini, 
Toros; en infantil, Guays; i en cadet 
Equip 2.

Tots els participants van rebre esmor-
zar i medalles commemoratives, així 
com obsequis per als equips guanya-
dors.

Trenta participants al 
III Campionat de tie-breaks amb 
motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall

El 14 de setembre de 2013, amb motiu 
de la Festa Major de Corró d'Avall, el 
Patronat Municipal d'Esports va 
organtizar el III Campionat de 
tie-breaks a les pistes de tennis 
municipals de Corró d'Avall. Hi van 
participar una trentena de tennistes, 
entre adults i infants.

Es van fer campionats de tie-breaks a 
15 punts (adults) i pel que fa als més 
joves alguns van fer també tie-breaks a 
15 punts i una lligueta de tots contra 
tots. Cada participant va disputar un 
mínim de 2 partits de tennis. 

El Patronat Municipal d'Esports va 
obsequiar tots els participants amb una 
medalla i esmorzar.

La Festa de la bicicleta urbana 
d’enguany compta amb 200 
participants

El 15 de setembre de 2013 al matí va 
tenir lloc la Festa de la bicicleta urbana 
que tradicionalment organtiza el 
Patronat Municipal d’Esports dins dels 
actes programats de la Festa Major de 
Corró d’Avall. Més de 200 participants 
van poder gaudir d’un circuit urbà 
d’uns 12 km de distància, que va 
passar per Corró d’Avall, Bellavista i 

en el Complex Esportiu Municipal el 
tradicional esmorzar de Nadal de la 
gent gran. Tots els participants (uns 60) 
del Grup d'Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME van poder gaudir de 
l'esmorzar amb la presència de 

l'alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Durant l'acte es va fer un brindis, on es 
va desitjar unes bones festes i un feliç 
2014. Abans d'acabar l'acte tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l'alcalde i del regidor que de 
ben segur serà de bon ús per fer 
activitat física.

Uns 60 alumnes van participar a 
la trobada de Nadal de l’Escola de 
Tennis del PME

El 21 de desembre de 2013 a la tarda, 
l'Escola Municipal de Tennis de les 
Franqueses va realitzar la seva 
tradicional Trobada de Nadal. Hi van 
participar uns 60 alumnes des dels 
nens més petits de l'escola de tennis 
(infants de 5 anys), fins als nois de 
15-16 anys.

La trobada de Nadal va consistir a 
jugar una sèrie de campionats tennís-
tics on els alumnes jugaven un mínim 
de 2 partits. L'objectiu de la Trobada és 
que tots els nens passessin una 
divertida tarda jugant a tennis.

Els resultats dels diferents campionats 
realitzats segons les edats van ser:

-Campionat d'alumnes (anys 
2007-2008): finalista de consolació, 
Miquel Ortega; guanyador de consola-
ció, Marc Argemí; finalista de la fase 
final, Gerard Guiu; guanyador de la fase 
final, Neus Cebrian.
-Campionat d'alumnes (anys 
2005-2006): finalista de consolació, 
Noa Pardillo; guanyador de consolació, 

Gerard Navarro; finalista de la fase 
final, Esteve Ortega; guanyador de la 
fase final, David Müller.
-Campionat d'alumnes (anys 
2002-2003-2004): finalista de consola-
ció, Marc Pérez; guanyador de 
consolació, Daniel Noé; finalista de la 
fase final, Nil Morales; guanyador de la 
fase final, Màxim Chornyy.
-Campionat d'alumnes (anys del 1996 
al 2001): finalista de consolació, Èric 
Cejudo; guanyador de consolació, 
Rafael Barrio; finalista de la fase final, 
David Barrio; guanyador de la fase 
final, Arnau Caralt.

Tots els finalistes i guanyadors van 
rebre com a premi una medalla i tots 
els participants a la trobada de Nadal 
van ser obsequiats amb un suc de 
fruites i una felicitació de Nadal de part 
de l'Escola de Tennis Jordi Plana i del 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès.

Santi Segú i Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista Les 
Franqueses, subcampions de 
Catalunya de Ciclocròs

El 22 de desembre de 2013 es va 
disputar a Manresa el Campionat de 
Catalunya de Ciclocròs, amb la 
participació de corredors de la Unió 
Ciclista Les Franqueses. 

Santi Segú va quedar subcampió de 
Catalunya en la categoria master 30, 
Antoni Serra també va ser subcampió 
de Catalunya en mastrer 60 i Marc 
Ortega va ser 4t en master 40. La 
prova es va disputar en un circuit molt 
tècnic, magnífic per a la pràctica del 
ciclocròs.

El VI Torneig d'Handbol Memorial 
Joan Bufí compta amb la partici-
pació de 26 equips

El 28 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sisena edició del Torneig 
d'Handbol Memorial Joan Bufí al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, organitzat pel club AEH 
Les Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports. 

El format del torneig consistia en què 
cada equip local de les Franqueses, des 
de la categoria escola fins al juvenil 

femení (13 en total), jugués un partit 
davant un equip rival. Els clubs 
convidats van ser la Llagosta, la 
Garriga, Polinyà, Sant Esteve de 
Palautordera, BM Granollers, Montme-
ló i Canovelles.

Un cop finalitzat el partit corresponent 
es van determinar els trofeus al primer 
classificat, segon classificat, millor 
jugador, màxim golejador, regularitat i 
millor jugador local de cada partit i 
categoria. Els més petits, d'infantil fins 
a l'escola, van tenir, a més, una copa 
individual per la seva participació al 
torneig. 

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

Tres corredors de la Unió Ciclista 
Les Franqueses- Bicicletes Segú 
fan podi a la classificació final de 
la Copa Catalana de Ciclocròs

Tres ciclistes franquesins van pujar el 
29 de desembre de 2013 al podi de la 
classificació final de la Copa Catalana 
de Ciclocròs, després dels bons 
resultats obtinguts a la darrera cursa de 
la temporada, que es va disputar a Vic. 
Així doncs, Toni Serra es va proclamar 
campió en la categoria Master 60, i 
Santi Segú i Marc Ortega van quedar 
subcampions a la categoria Master 30 i 
Master 40, respectivament. 

Tots tres són membres de la Unió 
Ciclista Les Franqueses-Bicicletes 
Segú. En la cursa disputada a Vic, els 

resultats d’aquests tres ciclistes 
franquesins van ser els següents: Toni 
Serra va quedar en 2n lloc, i Santi Segú 
i Marc Ortega van quedar en 4a 
posició. Per la seva banda, Pere 
Amadó també va fer una gran cursa i 
va acabar 3r en Master 30.

Llerona. La sortida i l’arribada va ser la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall i tots els participants van rebre 
a l’arribada un obsequi de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu de la Setmana 
de la mobilitat sostenible i segura (una 
matrícula per a la bicicleta i un clauer) i 
ampolles d’aigua que va oferir el PME 
a tots els ciclistes.

Un cententar de participants al III 
Campionat de pàdel de Festa 
Major

El 13, 14 i 15 de setembre de 2013 es 
va disputar el tradicional Campionat de 
pàdel de festa major. Aquest tercera 
edició va començar el divendres a la 
tarda i va durar fins al diumenge al 
migdia, que es van disputar les finals de 
cada categoria: masculina, femenina i 

mixta. Al torneig hi van participar un 
centenar de persones, les quals van 
gaudir del pàdel durant tot el cap de 
setmana. Els campions i subcampions 
de la fase final van rebre per part del 
regidor d’Esports, José Ramírez, una 
copa com a reconeixement de la fita 
aconseguida, i els campions i subcam-
pions de consolació una medalla.

Classificació del Torneig:
-Categoria masculina: fase final: 
guanyadors del torneig, Manel Parra i 
José Martínez; subcampions, Marc 
Navarro i Alfons Ferreira. Consolació: 
guanyadors, Manel Valero i Pedro 
González; subcampions, Francesc 
Guardiola i Joan Pol Minguet  
-Categoria femenina: fase final: 
guanyadores del torneig, Gina Jorba i 
Lídia Ganduxé; subcampiones, M. Pau 
Nualart i Marta Maraña. Consolació: 
guanyadores, Mònica Diez i Anna 
Caparrós; subcampiones, Pilar Torras i 
Judit Bartolí
-Categoria mixta: fase final: guanyadors 
del torneig, M. Pau Nualart i Guillem 
Pujol; subcampions: Gina Jorba i Joan 
Pol Minguet. Consolació: guanyadors, 

Irene Vila i Joan Barceló; subcampions, 
Mònica Fernández i Jordi Galan

Èxit de la Tirada de Festa Major

Com cada any, incorporada dins de la 
Festa Major de Corró d'Avall, el 15 de 
setembre de 2013 el Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses va celebrar una 

tirada social que va consistir, d'una 
banda, en una exhibició dels arquers 
del club i, de l’altra, en una jornada de 
portes obertes a les persones que van 
voler provar aquest esport. 

Hi va haver presència de veïns de les 
Franqueses durant tota la jornada, 
especialment d’infants, alguns dels 
quals van demostrar excel·lents 
condicions per a la pràctica del tir amb 
arc. L'acte va finalitzar amb un aperitiu 
per als arquers i assistents.

Santi Segú guanya el 
Campionat de Contrarellotge de la 
Unió Ciclista 
Les Franqueses

El 22 de setembre de 2013 la Unió 
Ciclista Les Franqueses va organitzar el 
seu Campionat de Contrarellotge, 
aquest any amb la novetat que es van 
fer les dues cronos en un mateix dia: la 
de Corró i la cronoescalada de 
Montmany. Un total de 36 corredors 
van participar-hi. 

El guanyador de la crono de Corró va 
ser Miquel Novellas, amb un temps de 
13 minuts i 14 segons, i el guanyador 
de la crono de Montmany va ser Santi 
Segú, amb un temps de 9 minuts i 34 
segons. La suma dels temps va fer que 
el guanyador final fos Santi Segú. En 
les diferents categories, els guanyadors 
van ser els següents: Femina, Laura 
Cunillera; Elit, Oriol Aguilera; Master 
30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; 
Master 50, Chris Goere.

El Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació professional de 
jugadors

Des del mes d’octubre de 2013 i fins al 
mes de juny de 2014, el camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació per a jugadors de futbol 
impulsat per entrenadors majoritària-
ment provinents del RCD Espanyol. 
Molts d’ells són vallesans, com el 
franquesí Carles Martínez, entrenador 
de l’infantil de l’Espanyol, el roquerol 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del club barceloní, Xavi 
Díaz, responsable de Mitjans Audiovi-
suals i Anàlisi del Joc del Futbol Base 
de l’Espanyol, i Oriol Olivé, de l’RCDE 
Stage. Completen l’equip tècnic Joan 
Argemí, del FC Cardedeu, i Ferran 
Bramona, del RCDE Stage. Hi ha 
apuntats uns 30 jugadors, que entrenen 
els dilluns i dimarts de 17.30 a 19.30 h.

Segons l’empresa que han creat 
aquests tècnics per poder fer aquesta 
activitat, Alwaysoccer Barcelona, “els 
objectius i continguts de les sessions 
d’entrenament estan orientats a la 
millora tècnica i tàctica del jugador, per 
aconseguir que aquest resolgui amb 
èxit les diferents situacions exigides pel 
joc”. Així, els principals atractius 
d’aquesta oferta són els entrenaments 
en grups reduïts, la metodologia 
adequada a cada edat, l’aprofundiment 
de la tècnica individual i col·lectiva, la 
millora dels conceptes tàctics, els 
consells dietètics i mèdics, i l’assesso-
rament al jugador en tot allò que 
envolta el món del futbol. 

El passat 23 de setembre, dins de les 
jornades de portes obertes que va 
oferir l’empresa, els joves assistents 
van rebre la visita de l’entrenador de 
porters i exporter de l’Espanyol Tommy 
N’Kono, responsable del centre de 
tecnificació per a porters que tindrà lloc 
els mateixos dies i hores al camp de 
futbol de Corró d’Amunt.

El lligam d’aquest centre de tecnificació 
amb el club blanc-i-blau és molt estret. 
Un dels incentius que ofereix és que, si 
la direcció d’Alwaysoccer ho creu 
convenient basant-se en la qualitat de 
cada jugador, els alumnes podran fer 

les proves per entrar al RCD Espanyol 
gestionades des del centre.
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La franquesina Anna Riera queda 
segona a la Marató de Collserola

Anna Riera i Pla, veïna de Corró d’Avall 
de 47 anys, va quedar en segona 

posició de la general femenina a la XIX 
edició de la Marató de Collserola, que 
es va disputar el 6 d’octubre de 2013. 
Es tracta d’una de les clàssiques de les 
curses de muntanya. El Patronat 
Municipal d’Esports felicita per aquesta 
gesta l’atleta del Club Atletisme 
Canovelles i l’anima perquè continuï 
aconseguint èxits.

Jornada d’hípica per a 18 alumnes 
de la Fundació Apadis

El 17 d’octubre de 2013, 18 alumes del 
curs de formació laboral Plusmotiva de 
la Fundació Apadis van poder gaudir 
d’una jornada d’equitació adaptada 
dirigida pels professionals del Centre 
Hípic Mas Batlló, del municipi de Malla.

Els nois i noies van poder comprovar 
que l’equitació adaptada afavoreix la 
millora de l’equilibri i la mobilitat, la 
comunicació, la millora del to muscular, 
la deambulació i la coordinació, el 
control dels reflexos, la relaxació que 
aporta i la millora de l’autoestima. Com 
que l’activitat s’aconsegueix fer molt 
ràpidament, el reforç positiu per a la 
persona és immediat.

Gràcies a la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Diputació de 
Barcelona, aquests nois i noies van 

gaudir d’un dia rodó, que va culminar 
amb un dinar dins de les mateixes 
intal·lacions.

L’equip franquesí format per Santi 
Segú i Marc Ortega guanya les 3 
hores de resistència de BTT de 
Corró d’Amunt

El 20 d’octubre de 2013 es va disputar 
la setena edició de les 3 hores de 
resistència de BTT de Corró d’Amunt, 
enguany darrera prova puntuable de la 
I Challenge Resistència BTT del Vallès. 
Hi va haver més participació que mai 
amb 52 equips i 110 corredors en total. 
El guanyador de la prova va ser l’equip 
format pels franquesins de la UCLF 
Santi Segú i Marc Ortega, mentre que 
en el global de la classificació d’aquesta 
primera Challenge va quedar en primer 
lloc l’equip del celoní Tomàs Misser.

Enguany, l’organització, el Club Ciclista 
Corró d’Amunt, va fer un canvi en la 
sortida i la meta del recorregut. Fins 
ara havia estat a la finca de la Nissan i 
aquesta vegada s’ha fet al centre de 
Corró d’Amunt, concretament a la 

carretera, a la zona esportiva, entre el 
camí del restaurant Tastaolletes i el 
restaurant Les Quatre Llunes. Un canvi 
que ha agradat molt els participants i 
que ha fet més atractiva la cursa per a 
la gent del poble.

El premi al club que va aportar més 
participants a la cursa va ser per al 
T-Bikes de Lliçà d’Amunt. Cal recordar 
que també es va disputar la cursa d’1 
hora de resistència infantil, amb la 
participació de 21 corredors, dos dels 
quals de Corró d’Amunt.

Una de les anècdotes de les 3 hores de 
resistència BTT de Corró d’Amunt 
d’enguany va ser la presència d’un 
equip de TV3, atret per la tecnologia 
dels xips controladors que portaven els 

participants, una novetat en aquest 
tipus de curses.

Els clubs de bàsquet i d’handbol 
de les Franqueses van rebre el 
premi Trofeu 
Campions del Mundo 
Deportivo

El 25 d’octubre de 2013 el diari esportiu 
Mundo Deportivo i El Corte Inglés van 
organitzar una nova edició –la trente-
na– del Trofeu Campions, en què 
s’homenatja els clubs catalans per les 
gestes esportives que van aconseguir 
la passada temporada. Enguany hi van 
anar 215 equips de 26 disciplines que o 
bé van quedar campions de les seves 
lligues o bé van pujar de categoria. El 
nostre municipi també va ser-hi 
present, de la mà del Club Bàsquet Les 
Franqueses i de l’AE Handbol Les 
Franqueses.

En concret, es va premiar el CB per 
haver assolit l’ascens a 2a Catalana de 
l’equip sènior femení i l’AEH per 
l’ascens a 2a Catalana del seu sènior 
masculí. Van ser presents a l’acte en 
representació d’aquests clubs Esteve 
Moliner, president del CB Les Franque-
ses, i Mireia Gassull i Carme Ortega, de 
l’AEH Les Franqueses, que van 
assistir-hi en substitució del seu 
president, Rafael Rosario, que no hi va 
poder anar per motius laborals. A més, 
també van assistir a la gala l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

El lliurament de premis va tenir lloc a 
l’Hotel Juan Carlos I de Barcelona i va 
comptar amb l’assistència de 500 
persones.

Gran matinal de ciclocròs 
diumenge al parc de Milpins

El 27 d’octubre de 2013 al matí es va 
disputar al parc de Milpins de Corró 
d’Avall la primera prova de la Copa 
Catalana de Ciclocròs d’aquesta 
temporada, amb la participació de 127 
ciclistes. L’organització d’aquesta 
activitat va anar a càrrec de la Unió 
Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports.

Es van disputar tres curses, una per a 

les categories d’aleví, infantil i cadet, 
una altra per a les categories júnior, 
fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la 
darrera per a master 30, elit i sub 23. El 
guanyador de la cursa en elit va ser el 
celoní Tomàs Misser. Pel que fa al 

palmarès franquesí, cal destacar el 
segon lloc de Santi Segú a la categoria 
master 30, el segon lloc de Marc 
Ortega a la master 40, i el primer lloc 
d’Antoni Serra a la master 60.

El Patronat Municipal d’Esports 
renova els convenis de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses i amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Club Bàsquet Les Franqueses i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses van renovar durant el mes 
d’octubre de 2013 els convenis de 
col·laboració que van signar l’any 
passat amb el Patronat Municipal 
d'Esports. Aquest és el tercer any que 
es formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
Patronat i el CB Les Franqueses, i entre 
el Patronat i l’AEH 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.  

Al conveni es marca que el Patronat 
Municipal d’Esports serà el responsable 
d’establir la programació i la coordina-
ció d’aquestes activitats, mantenint la 
direcció del programa sota la supervi-
sió de la gerència del Patronat 
Municipal d'Esports. Igualment, el PME 
serà qui sufragarà les despeses 
d’execució dels programes referents 
als següents aspectes: gestió adminis-
trativa, coordinació tècnica, material 
esportiu, instal·lacions esportives, 

llicències, assegurances, arbitratges i 
equips de roba esportiva. Per la seva 
banda, ambdós clubs adquireixen el 
compromís de realitzar el programa 
d’activitats de l'Escola Esportiva 
Municipal i les activitats de promoció a 
les escoles de les Franqueses sota la 
programació, coordinació i supervisió 
del Patronat Municipal d'Esports, així 
com la col·laboració en aquelles 
activitats puntuals que organitzi el 
Patronat Municipal d'Esports.

Finalitza el manteniment 
semestral de la gespa artificial 
dels camps de futbol 
municipals

A finals del mes d’octubre de 2013 van 
finalitzar els treballs de manteniment 
semestral de la gespa artificial dels 
camps de futbol municipal de les 
Franqueses del Vallès per part del 
Patronat Municipal d’Esports.

El manteniment s’ha efectuat als 
camps de futbol 11 i 7 de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, al 
camp de futbol 7 de la Zona Esportiva 
Municipal de Bellavista, al camp de 
futbol de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt i al camp de futbol 
de la Zona Esportiva de Llerona. 

Les tasques de manteniment de la 
gespa van consistir a repassar les 
juntes i l’estat general dels marcatges, 

revisar les males herbes, replantar 
cautxú a les zones més desgastades i 
revisar l’estat general del camp.

Aquestes actuacions de millora 
s’emmarquen dins del pla continuat de 
manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals de les Franque-
ses del Vallès.

El Club Hoquei Les Franqueses 
comença la lliga de veterans

El 28 d’octubre de 2013 el flamant Club 

Hoquei Les Franqueses va disputar el 
partit de la primera jornada de la lliga 
de veterans. 

Va ser un partit molt igualat que el va 
enfrontar a l’Esplugues i que va acabar 
amb derrota franquesina per 1 gol a 4. 
Quan faltaven 5 minuts per a l'acaba-
ment del matx, el resultat era d’empat 

a 1 gol. L’equip visitant va començar a 
pressionar per tota la pista i l’estratègia 
li va donar resultat, ja que va aconse-
guir amb molta fortuna el segon gol. I 
encara va tenir temps per fer pujar al 
marcador l’1 a 4 final.

El grup que s’entrena amb el PME 
per fer la propera edició de la 
Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-
La Garriga es consolida

Durant el mesos d'octubre i novembre 
de 2013 es va anar consolidant el grup 
del programa Entrena la Mitja els 

integrants del qual van fer la inscripció 
al Patronat Municipal d'Esports. Tots 
aquests participants queden els dilluns, 
dimecres i divendres a les 20 h a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall i realitzen l'entrenament que 
dirigeix el Club d’Atletisme A 4 el km.  

Enguany hi ha menys participants, ja 
que molts pobles veïns també realitzen 
aquest programa i perquè molts dels 
participants ja formen part del Club 
d'Atletisme A 4 el km i, per tant, ja 
entrenen de forma regular durant tot 
l'any.
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Ppresentació dels equips del CE 
Llerona

L’1 de novembre de 2013, al matí, va 
tenir lloc al camp de futbol de la zona 
esportiva de Llerona la presentació de 
tots els equips que formen part del Club 
Esportiu Llerona la present temporada. 

En total hi van assistir més de 300 
futbolistes, nois i noies, de diferents 
edats, que formen part dels 26 equips 
del club. També hi van ser presents els 
coordinadors, entrenadors i delegats 
de cada equip i els membres de la junta 
directiva del CE Llerona, així com 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez.

El Club A 4 el km participa amb 
setze atletes a la cursa 
Behovia-San Sebastián

Setze atletes del club d’atletisme 
franquesí A 4 el km van participar el 10 
de novembre de 2013 a la cursa 
Behovia-San Sebastián, de 20 km de 
recorregut. 

Les marques que van fer els corredors 
del Club d’Atletisme A 4 el km són les 
següents: Jaume Aragonès, 1 h 11 min 
31 s; Esteban Romero, 1 h 16 min 49 s; 
Joaquim Cardona, 1 h 18 min 40 s; 
Xavier Roca, 1 h 19 min 15 s; Lluís 
González, 1 h 26 min 50 s; Rafa Lora, 1 
h 29 min 20 s; Carmen Martín, 1 h 30 
min 30 s; David Aldonza, 1 h 31 min 14 
s; Jordi Brillas, 1 h 31 min 16 s; Santi 
Carreras, 1 h 32 min 27 s; Daniel 
Priego, 1 h 35 min 22 s; Sergi Alexan-
dri, 1 h 36 min 34 s; Francesca Parra, 1 
h 44 min 51 s; Montse Nzang, 1 h 47 
min 22 s; Núria Buil, 1 h 50 min 4 s; 
Mireia Massot, 1 h 52 min 9 s.

Les instal·lacions esportives reben 
els visitants de 
l'intercanvi Comenius

Alumnes i professors estrangers del 
programa Comenius van visitar 
diversos indrets del municipi al llarg de 
la setmana de l’11 al 17 de novembre 
de 2013. Com que el projecte se 
centrava en l'esport i la salut, l’Escola 

Joan Sanpera i Torras, que va ser  
l'amfitriona d'aquest intercanvi, va 
convidar el grup de visitants a fer una 
visita a les instal·lacions esportives 
municipals, a més a més de la visita 
històrica a l'ajuntament.

En aquesta visita, que va ser concreta-
ment a les instal·lacions esportives de 
Corró d'Avall, el grup va ser rebut pel 
regidor d'Esports, José Ramírez, i el 
director gerent del Patronat Municipal 
d'Esports, Josep Campaña. Un cop feta 
una breu explicació sobre l'equipa-
ment, alumnes i professors van ser 
obsequiats amb el llibre del 30è 

aniversari del Patronat Municipal 
d'Esports. A continuació se'ls va fer 
una visita guiada per les instal·lacions 
en què van poder veure el pavelló 
poliesportiu, el camp de futbol, les 
pistes de tennis, les pistes de pàdel i la 
piscina.

Els visitants, procedents d'Anglaterra, 
Polònia i Islàndia, van marxar el 
diumenge 17. Al llarg dels dies que van 
ser a Catalunya van conèixer el 
municipi de les Franqueses -inclòs 
l'Ajuntament, el seu principal complex 
esportiu i l'entorn general-, la capital de 
comarca, Granollers, i la ciutat de 
Barcelona.

Presentació dels equips 
d’handbol de les Franqueses de la 
temporada 2013-2014

El 16 de novembre de 2013 va tenir lloc 
la presentació de tots els equips 
d’handbol base del Patronat Municipal 
d’Esports juntament amb els equips del 
club AEH Les Franqueses al Pavelló 
Poliesportiu Municipal de les Franque-
ses.

13 equips conformen l’escola d’handbol 
del PME en la temporada 2013-3014: el 
prebenjamí, benjamí masculí A, 
benjamí masculí B, aleví femení A, aleví 
femení B, aleví masculí A, aleví masculí 
B, infantil masculí, infantil femení, cadet 

masculí A, cadet masculí B i cadet 
femení. Per part de l’AEH Les Franque-
ses enguany presenten dos equips, el 
sènior masculí i el juvenil femení.

A partir de les 19 h va tenir lloc la 
desfilada de tots els equips davant 
d'una grada plena. Acte seguit hi van 
haver els parlaments de les autoritats, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el president de l'AEH les 
Franqueses, Rafael Rosario, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez, que van fer 
entrega d'uns rams de flors i plaques a 
tots aquells jugadors que porten 10 
anys practicant handbol al municipi. 

També es va fer un reconeixement als 
periodistes esportius locals Ramon 
Solé, Miqui Güell i Pol Garcia. Per últim, 
es va fer la tradicional foto de grup i 
després les fotografies individuals de 
temporada per a cada equip. 

Abans de la presentació van tenir lloc 
els partits del juvenil femení contra el 
BM Granollers, a les 16 h, i el del cadet 
masculí A contra l’Esplais de Castelló 
d'Empúries, a les 17.30 h. Un cop 
finalitzada la presentació es va jugar el 
partit del sènior masculí davant el 
Vallag, a les 20.15 h.

Francesc Marsol i Ana Belén 
García guanyen la 2a edició de la 
cursa Els 10 km de les Franqueses

El diumenge 17 de novembre de 2013 
a les 10 h va tenir lloc la segona edició 
de la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses, amb sortida i arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El mal temps, tot i que no va 
impedir que la prova se celebrés, va 
fer, això sí, que alguna de les 620 
persones inscrites es quedés casa. 

No va ser el cas de Francesc Marsol i 
Ana Belén García, que van quedar en 
primer lloc en la categoria masculina i 

femenina, respectivament. Marsol va 
fer un temps de 34 min 48 s i Garcia de 
40 min 34 s.

Jaume Aragonès, secretari del Club 
d’Atletisme A 4 el km, entitat que 
organitza la cursa amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, es va mostrar molt satisfet 
amb el nombre de participants, i va 
confirmar que hi haurà una tercera 
edició de la prova l’any vinent.

A banda de la vessant esportiva, 
aquesta cursa té l’objectiu de recaptar 
diners per a la lluita contra el càncer de 
ronyó. Els diners recaptats enguany (un 
mínim de 3 € per inscrit, segons 
Aragonès, més l’aportació de l’empre-
sa patrocinadora Pfizer i la que fa 
l’Ajuntament de les Franqueses) es 
donaran, com l’any passat, a la 
Fundació Privada Institut Recerca de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El Patronat Municipal 
d'Esports signa un conveni amb 
Alwayssoccer

El matí del 22 de novembre de 2013, 
l'empresa Alwayssoccer i el Patronat 
Municipal d'Esports van signar un 
conveni per a l'organització d'activitats 
de formació i promoció esportiva, 
estades i/o jornades de tecnificació al 
municipi de les Franqueses.

Alwayssoccer és una empresa 
especialitzada en l'organització de 
clubs i escoles de futbol, estades, etc. 
El representant de l'empresa va signar 
el conveni amb el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Es planta una alzina per al Bosc 
de La Mitja

El 27 de novembre de 2013 al matí 
diverses autoritats municipals i 
representans de La Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
van plantar una alzina al Bosc de La 
Mitja. Des de 2003 és tradició fer 
créixer el Bosc de La Mitja (a l'avingu-
da de Sant Julià, 64-66, de Granollers), 
per això cada any s'hi planta un arbre. 
Aquest 2013, com que no es tracta 
d'un any olímpic, s'hi ha plantat una 
alzina. A l’acte hi van assistir els 
alcaldes de Granollers i Canovelles, el 

primer tinent de les Franqueses, Esteve 
Ribalta, el regidor d’Esports de les 
Franqueses, José Ramírez, i també el 
regidor d'Esports de la Garriga, Joan 
Esteban, el president de l’AE La Mitja, 
Toni Cornellas, i el president de la 
Federació Catalana d’Atletisme, Joan 
Villuendas, entre altres personalitats. 
Aquest és un dels actes previs a la 
celebració de la cursa.

La primera passejada per a la 
gent gran del cicle “A cent cap als 
cent” té lloc a les Franqueses

El 28 de novembre de 2013 va tenir lloc 
a les Franqueses la primera caminada 
dins el cicle de passejades A cent cap 
als cent que organitza la Diputació de 
Barcelona juntament amb els pobles i 

ciutats adjuntats. Aquest programa va 
destinat a persones de més de 65 anys 
que fan activitat esportiva en el seu 
municipi.

Els pobles convidats van ser Castellde-
fels, Vilanova i la Geltrú i Santa 
Perpètua de Mogoda. En total, uns 170 
participants, que van poder gaudir dels 
camins i espais de les Franqueses. 

La passejada va començar al voltant de 
les 10 h des del Complex Esportiu 
Municipal en sentit Milpins, on es va fer 
una parada per esmorzar i on seguida-
ment es va reprendre la passejada, que 
va arribar fins a Corró d'Amunt. Un cop 
allà es va fer el dinar de germanor i la 
cloenda de l'acte.

Durant la passejada i tota la jornada hi 
va ser present el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Presentació dels equips del CF Les 
Franqueses

Després de l’ajornament del passat 16 
de novembre per mal temps, el 30 de 
novembre de 2013 va tenir lloc a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall la presentació oficial del CF Les 
Franqueses d’aquesta temporada 
2013-2014. L’acte va començar a les 
16 h amb la desfilada dels 21 equips del 
club, uns 170 jugadors en total.

Després de les fotos oficials de cada 
equip, que es van fer amb els cotxes 
d’època que estaven a la gespa i que 
van cedir per a l’ocasió els patrocina-
dors del club, es va jugar el partit de 3a 
Divisió Catalana que enfrontava el 
primer equip del CF Les Franqueses 
contra l’Olímpic de la Garriga, i que va 
acabar en empat a 1 gol.

DESEMBRE 2013

Els equips prebenjamí i 
benjamí masculí d’handbol del 
PME assisteixen a la Trobada 
Handbolicat de la Llagosta

El 6 de desembre de 2013 va tenir lloc 
a la Llagosta la Trobada Handbolicat de 
la Marató de TV3 on cada any 
participen equips d'handbol de les 
Franqueses. Aquest any era el torn 
dels equips prebenjamí de la Laura 
Saperas i del benjamí masculí del Joan 
Lax. La matinal va consistir a jugar 
partits en format triangular davant 
equips com el Granollers, la Llagosta i 
el Polinyà. Un bon matí gaudint de 
l'esport, companyonia i joc net amb els 
companys d'altres municipis.

El Barça, el Vila-real i la Fundació 
Marcet, campions de la Interna-
tional Golden Cup 2013

El FC Barcelona en categoria aleví, el 
Vila-real CF en benjamí i la Fundació 
Marcet en prebenjamí van ser els 
equips campions de la segona edició de 
la International Golden Cup que es va 
disputar entre el 6 i el 8 de desembre a 
les Franqueses i a la Garriga. 

Han jugat el torneig més de 50 equips, 
alguns provinents d’Itàlia, com la 
Roma, o d’altres punts de l’Estat 
espanyol, com l’Atlético de Madrid, el 
Vila-real o el Rayo Vallecano, i de clubs 
tan destacats del futbol català com el 
FC Barcelona, el Cornellà, el Sant 
Andreu o l’Europa; uns 700 jugadors 
d’entre 6 i 12 anys d’edat, que han 
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Bateig del km 7 de la Mitja 
Marató amb el nom d’Alfredo 
Codina

El 8 de gener de 2013 es va fer l'acte 
de bateig d'un quilòmetre més de la 
Mitja Marató Granollers-Les Franque-
ses-La Garriga, el km 7, dedicat en 
aquesta ocasió al garriguenc Alfredo 
Codina. El km 7 de la Mitja es troba just 
al davant de l’entrada de la urbanitza-
ció Els Gorchs, a Llerona.

El mateix Alfredo Codina Casals, de 76 
anys, acompanyat dels seus fills Josep i 
Marc, va col·locar la rajola. L’acte va 

comptar amb la presència de l’alcalde 
de les Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, el de Granollers, Josep 
Mayoral, la de la Garriga, Meritxell 
Budó, l’alcalde de Canovelles i 
president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, José Orive, el president 

de l’Associació Esportiva La Mitja, Toni 
Cornellas, així com diversos regidors 
d’aquests ajuntaments i col·laboradors 
de la Mitja.

Toni Cornellas va explicar l’homenatge 
a Alfredo Codina per la seva dedicació 
durant tots aquests anys a la prova. 
Codina es va mostrar molt agraït i 
satisfet de “col·laborar amb tot el que 
es pugui amb el municipi i amb la 
comarca, crec que és el que s’ha de 
fer”. Codina va ser reconegut com a 
ànima i “speaker” de la prova.

60 jugadors participen a la 
jornada de lliga de bàdminton del 
campionat del CEVO

El diumenge 13 de gener de 2013 va 
tenir lloc al pavelló poliesportiu 
municipal de les Franqueses del Vallès 
la jornada de lliga de bàdminton 
corresponent al campionat del CEVO 
(Consell Esportiu del Vallès Oriental). 

Hi van prendre part jugadors de totes 
les poblacions del Vallès Oriental amb 
uns 60 participants entre les diferents 
categories d’infantil, cadet i juvenil, 
masculí i femení. 

L’actuació dels jugadors locals va ser 
notable dins del rànquing. Marta 
Guirado va guanyar en la seva 
categoria en imposar-se a la final a una 

altra jugadora del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, Laura 
Pares, en categoria juvenil femenina. 

En categoria cadet masculí, Borja 
Vinagre va guanyar la seva eliminatòria 
arribant a la final després de superar en 
la semifinal Mario Maqueda, també 
jugador local.

El Club de Tir amb Arc de les 
Franqueses participa al XLVI 
Campionat de Catalunya

El XLVI Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc i el VI Campionat Para-Ar-
chery celebrat el diumenge 13 de 
gener de 2013 a Castellar del Vallès va 
comptar amb la major participació de la 
història: 192 esportistes. Es van 
proclamar 26 nous campions de 
Catalunya.
 
Els arquers més joves del Club de Tir 
amb Arc de les Franqueses van fer 
gala d’una gran serenitat en la 
competició i van suportar sense queixa 
el fred que feia al pavelló. Destaca la 
medalla de bronze aconseguida per 
Izan Garcia en la modalitat d’arc 
recorbat en categoria esquirol amb 250 
punts i la cinquena posició en la 
mateixa modalitat de Joan Arnal amb 
233 punts. Guerau Camí va aconseguir 
medalla d’or en la modalitat d'arc nu 
categoria esquirol. Els germans Oriol 

Ros i Adrià Ros van quedar sisens. El 
primer en arc recorbat cadet i el segon 
en arc recorbat aleví.
 
El president del Club, Juan Antonio 
Galo, va competir en arc compost 
categoria sènior. Li van faltar molt pocs 
punts per passar a les eliminatòries 
però va estar tota la jornada donant 
suport als companys. Ángel Galiano es 
va enfrontar en les eliminatòries amb el 
qui va ser finalment el campió de 
Catalunya en la modalitat d’arc nu 
sènior.

Lliurament de l’equipament 
esportiu als monitors del Club A 4 
el km que col·laboren amb el 
programa Entrena la Mitja

El 15 de gener de 2013 va tenir lloc a la 
sala de plens de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès el lliurament de 

l’equipament als monitors del Club A 4 
el km que van col·laborar amb el 
programa Entrena La Mitja a les 
Franqueses. Amb aquest acte es va 
reconèixer la seva tasca envers la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

L’acte va comptar amb la presència del 
regidor d’Esports, José Ramírez, el 
president del club d’atletisme franquesí 
A 4 el km, Toni Flores i, en representa-
ció de l’Associació Esportiva La Mijta, 
Toni Cornellas i Joan Villuendas. Es van 
lliurar 25 equipaments per als monitors, 
que en aquesta edició va comptar amb 
més de 130 inscrits. El paquet constava 
d’una samarreta de màniga curta, unes 
malles i un tallavent.

Les jugadores de l’amateur 
femení del CF Bellavista Milán fan 
un calendari per aconseguir 
recursos econòmics

Les components de l’equip amateur 
femení del CF Bellavista Milán van fer 

un calendari del 2013 amb l’objectiu 
d’obtenir ingressos extres amb la seva 
venda que ajudessin a cobrir el 
pressupost de la temporada.

Aquest conjunt milita en la màxima 
categoria territorial catalana la qual 
cosa suposa un augment de despeses 

molt considerable en relació a la 
categoria on jugaven la campanya 
anterior. Es van editar un total de 500 
calendaris que es venien a un preu de 5 
euros cadascun. Com és habitual en 
aquest tipus de calendari, les jugadores 
de l’amateur femení del CF Bellavista 
Milán sortien als diferents mesos de 
l’any.

Gran tarda d’handbol a les 
Franqueses amb el partit entre el 
BM Granollers i l’US Ivry francès

Les Franqueses del Vallès va viure el 
17 de gener de 2013 una fantàstica 
tarda d’handbol al Pavelló Poliesportiu 
Municipal amb el partit internacional 
que va enfontrar el BM Granollers i 
l’US Ivry, equip de la lliga francesa. Els 
dos equips van jugar amb molta 
intensitat oferint grans moments 
d'handbol. A la mitja part del partit es 
va sortejar una samarreta del BM 
Granollers signada per tots els jugadors 
del primer equip, que va anar a parar a 
una seguidora de l'equip francès. 
Durant el descans també es va 
aprofitar per fer un partidet entre 
l’equip aleví masculí de les Franqueses 
i el del BM Granollers. El resultat final 
del partit entre el BM Granollers i l’Ivry 
francès va ser de 31-26 a favor dels 
primers.

Alta participació al XXI Cros 
Escolar i al XVIII Cros Popular 
malgrat les previsions de mal 
temps

El dissabte 19 de gener de 2013 es va 
celebrar el XXI Cros Escolar i el XVIII 

Cros Popular de les Franqueses del 
Vallès amb una participació molt 
elevada: un total de 430 corredors i 
corredores, una vintena menys que a 
l’edició de l’any passat. Són unes xifres 
molt positives si es tenen en compte les 
previsions d’intenses pluges que hi 
havia per a aquest dia.

La prova, organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports amb la col·labora-
ció del Club Fondistes Bellavista, el club 
A 4 el km, el CB Les Franqueses i 
l’AEH Les Franqueses, amb el suport 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
es va disputar al parc de Milpins de 
Corró d’Avall, com l’any passat.

Com és habitual, les primeres curses 
que es van fer, a partir de dos quarts 
de deu del matí, van ser les dels 
corredors de més edat per tal que els 
nois i noies més petits participessin 
quan les temperatures fossin més altes, 
per bé que el temps va ser molt millor 
de l’esperat i només va ploure en 
alguns moments.

El guanyador del Cros Popular en 
categoria masculina va ser Toni 
Antúnez, de l’equip Aire Esport, mentre 
que en categoria femenina es va 
imposar Carmen Martí, del club A 4 el 
km.

A continuació es van disputar les 
proves de cadet masculí (Andrés 
Campoy, CA Canovelles) i femení 
(Núria Carbonell, CA Montornès), 
infantil masculí (Nabil Aldori, EE la 
Garriga) i femení (Carla Pérez, CA 
Montornès). Cap a les 11 del matí va 
tenir lloc la primera entrega de premis 
de les curses disputades.

A la segona part de la matinal es van 
córrer les curses dels més petits, de 

major a menor edat. Els guanyadors a 
les diferents categories van ser: aleví 
masculí, Álex Salgado, EE la Garriga; 

aleví femení, Inas Kajtih, EE la Garriga; 
benjamí masculí, Álex Lozano, CA 
Granollers; benjamí femení, Aymara 
Danieluk, CA Granollers; prebenjamí 
masculí, Pol Granado, CA Canovelles, 
prebenjamí femení, Carla Casellas, 
Escola Guerau de Liost; mini masculí, 
David Mateos, Escola Colors, i mini 
femení, Noa Robles, Escola Guerau de 
Liost.

El lliurament de premis va anar a 
càrrec de l’alcalde de les Franqueses 
del Vallès, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports, José Ramírez, i els represen-
tants del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental Santi Gener i Maria Antònia 
Jorba. Tots els participants van rebre 
una samarreta commemorativa i 
esmorzar al finalitzar cada cursa. 

Finalitza el Taller de Danses 
realitzat a l’Escola Camins dins 
del programa d’activitats esporti-
ves per a les escoles

La penúltima setmana de gener de 
2013 va finalitzar el Taller de Danses 
que va tenir lloc a l’Escola Camins dins 
del Programa Esportiu per a les 
Escoles del Patronat Municipal 
d’Esports. “Peu Polidor”, “La masove-
ra”, “El ball de la civada”... van ser 
algunes de les danses populars 
catalanes que els alumnes de 1r de 
Primària de l’Escola Camins van ballar 
dins de les classes d’iniciació a la 
Dansa que el Patronat Municipal 

d’Esports porta a terme als centres 
escolars del municipi, a través del 
Programa d’Activitats Esportives per a 
les escoles 2012-2013.

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, 
campió de Catalunya

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, i Cristina 

Sanz, del Club Diagonal, es van 
proclamar campions del XVI Campionat 
de Catalunya, celebrat del 9 al 27 de 
gener de 2013 a les instal·lacions de 
Baix Bowling de Sant Vicenç dels 
Horts.

Artur Colomer, amb un total de 3.825 
pals, (212,50 de mitjana) va guanyar 
amb comoditat la final que va tenir lloc 
el 26 de gener, seguit per Álvaro-José 
Cardona, del Club Barcelona (3.735 
pals). Marcial Ovide (3.675 pals), del 
BC Diagonal de Barcelona, amb una 
sèrie final de 1.301 pals, va assolir la 3a 
posició.

Diumenge 27 va ser el torn de la final 
femenina, Cristina Sanz (3.414 pals), 
del Club Diagonal, va guanyar la prova 
en una ajustada final amb la seva 
companya d’equip Roser Romero 
(3.322 pals) i Lia Mojarro (3.291 pals), 
del Club Seven-3 de Sant Esteve 
Sesrovires.

Les millors sèries va ser per a Marcial 
Ovide i Roser Romero amb 1.301 i 
1.211 pals respectivament, i les millors 
partides les van assolir Cristina Sanz, 
amb 244 pals, i Artur Colomer, amb 
268 pals. 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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El campió olímpic Kiprotich 
guanya la Mitja més 
multitudinària

La 27a edició de la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
disputada el diumenge 3 de febrer de 
2013 va ser la més multitudinària de les 
celebrades fins ara, amb 10.000 
corredors, 2.000 més que en la 
passada edició.

El favorit de la prova, l’actual campió 
olímpic Stephen Kiprotich es va 
imposar amb un temps d’1 h 01 min 15 
s, seguit a 3 segons de Carles Castillejo, 
que va fer una excel·lent cursa. 

Amb aquesta marca Castillejo va batre 
el rècord de Catalunya. En tercer lloc 

va quedar el kenyà David Maru, amb un 
temps d’1 h 3 min 53 s.

En categoria femenina la primera atleta 
va ser la kenyana Jebichi Yator, amb 1 
h 14 min 24 s; la segona, Vanessa 
Veiga, amb 1 h 15 min 1 s; i la tercera, 
la navarresa Raquel Gómez, amb 1 h 
15 min 26 s.

També s’ha de destacar, com passa 
des de fa anys, la gran afluència de 
públic als carrers animant els atletes al 
llarg del recorregut. Al seu pas per les 

Franqueses els atletes també van 
comptar amb el suport de l’Escola 
Municipal de Música Claudi Arimany de 
les Franqueses del Vallès. El Combo de 
l’escola va interpretar diverses peces 
musicals mentre els corredors feien la 
cursa.

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez, van seguir la prova al llarg del 
matí i també van ser presents al 
lliurament de premis de premis que es 
va realitzar en finalitzar la cursa.

Mònica Ausàs i Francesc Garcia, 
elegits millors esportistes 
amateurs a la XVII Nit de l’Esport 
de les Franqueses

La XVII Nit de l’Esport de les Franque-
ses del Vallès, que es va celebrar el 
divendres 8 de febrer, va tornar a ser 
un èxit. 

Més de 400 persones van assistir a 
l’acte organitzat pel Patronat Municipal 
d’Esports en el qual es fa un reconeixe-
ment públic i es premia aquells 
esportistes, persones i entitats 
esportives locals que van destacar pels 
seus èxits i dedicació durant la 
temporada 2011-12.

En aquesta edició es va premiar 
Mònica Ausàs, del Club Balonmano 

CLEBA León, i Francesc Garcia, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses, com a 
millors esportistes amateurs.

Cal destacar que la gala va comptar la 
presència de la granollerina Laia Pons, 
medallista olímpica als Jocs de Londres 
amb l’equip espanyol de natació 
sincronitzada. A més de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
també regidors de l’equip de govern 
Rosa Maria Isidro, Rosa Maria Pruna, 
Esteve Ribalta, Josep Randos, Gisela 
Santos i Vanessa Garcia, eren presents 
a l’acte el director general de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya, Gerard 
Figueras, el diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom, 
el coordinador d’Esports de la Diputa-
ció de Barcelona, Daniel Laga, i el 
senador i president de la Taula 
Assessora de l’Esport Català, Josep 
Maldonado.

El programa de la nit es va iniciar amb 
el lliurament dels diplomes als 73 
nominats i nominades, esportistes de 
les categories promoció masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1999 i 
2003), categoria formació masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1994 i 
1998), categoria amateur masculí i 
femení (nascuts al 1993 i anys 
anteriors) i categoria millor entrena-
dor/a. Després del sopar es va donar 
pas al lliurament dels guardons 
corresponents a les gestes esportives 
en reconeixement per haver assolit 
destacades fites durant la temporada 
2011/2012, als mèrits personals i als 
premis especials.

Acte seguit va arribar l’hora de 
conèixer els millors esportistes en les 
diferents categories. El premir al millor 
entrenador/a va ser per a Xavier 
Corbinos, del Patronat Municipal 

d’Esports, secció handbol, campió de la 
lliga infantil femení d’handbol, 2n 
classificat a la fase sector del Campio-

nat d’Espanya i 3r al Campionat de 
Catalunya. En categoria promoció 
femení, el guardó va ser per a Wiam 
Koubiss, del Karate Nokachi, campiona 
de Catalunya en la disciplina de kumite 
individual i per equips i subcampiona 
de Catalunya en la disciplina de kata. 
En categoria promoció masculí el premi 
va ser per a Oriol Miró, de la Unió 
Ciclista Les Franqueses, guanyador de 
la triatló de l’Ametlla i de la duatló 
d’Altafulla i tercer a la duatló de 

Granollers. En categoria formació 
femení va ser premiada Tania Henán-
dez, del Club Natació Granolers, 
campiona d’Espanya i de Catalunya 
d’hivern i estiu de combo i membre de 
la selecció espanyola infantil de natació 
sincronitzada. En categoria formació 
masculí el guardó va ser per a Pol 
Torres, del BM Granollers, campió de 
Catalunya i d’Espanya per equips i 
subcampió d’Espanya amb la selecció 
catalana. 

Els darrers premis van ser per als 
millors esportistes en categoria 
amateur. En amateur femení la 
guanyadora va ser Mònica Ausàs, del 
Club Balonmano León, jugadora a la 
lliga ABF d’handbol femení, la màxima 
categoria estatal, i membre de la 
selecció espanyola júnior. En categoria 
amateur masculí el guanyador va ser 
Francesc Garcia, de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, 3r classificat en categoria 
elit al campionat de ciclocròs de Lleida, 
4t al ciclocròs de Mataró, 5è a la prova 
del Campionat de Catalunya de Vic i 5è 
a la prova del Campionat de Catalunya 
de Ciclocròs disputada a Corró d’Avall. 

Golbol i corfbol durant la Setmana 
Cultural a l’escola Guerau de Liost

L’escola Guerau de Liost va celebrar, 
del 4 al 8 de febrer de 2013, la 10a 
Setmana Cultural, dedicada enguany a 
“La Vida Saludable”. Durant aquests 
dies es van fer un munt d’activitats 
sobre la bona alimentació, les actituds 

positives i optimistes que ens fan ser 
feliços i també l’activitat física. Entre 
d’altres, es van practicar dos esports 
poc coneguts com el golbol i el corfbol, 
i van poder provar l’experiència de 
desplaçar-se en una cadira de rodes. 
Aquests esports tenen com a principal 
característica que són integradors. Així, 
el golbol el practiquen esportistes 
invidents o deficients visuals i al corfbol 
els equips són mixtos, formats per 
quatre homes i quatre dones.

Més de 350 participants a la 
pedalada L’Aventura és l’aventura 
2013 de la UC Les Franqueses

La pedalada L’Aventura és l’aventura, 
que es va disputar el diumenge 17 de 
febrer de 2013, va tornar a ser un èxit, 
amb 370 participants. La prova, 
organitzada per la Unió Ciclista Les 
Franqueses amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports tenia dos circuits, 
amb sortida i arribada al parc de 
Milpins de Corró d’Avall.  El primer 
circuit, de dificultat alta, era un 
recorregut de 40 km mentre que el 
circuit de dificultat mitjana-baixa era de 
20 km. El guanyador de la cursa en 
categoria masculina va ser Marc 
Trater, mentre que Anna Villar es va 
imposar en categoria femenina. L'acte 

de lliurament dels trofeus va comptar 
amb la presència de l'alcalde de les 
Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, i del regidor d'Esports, José 
Ramírez, així com del president de la 
UC Les Franqueses, Toni Serra. Tots 
els participants van ser obsequiats amb 
una samarreta commemorativa i 
l'esmorzar.

El Facebook del Patronat 
Municipal d’Esports supera els 
1.000 seguidors en el seu primer 
any de creació

A punt de complir-se (març 2013) l’any 
de la creació del Facebook del Patronat 

Municipal d’Esports de les Franqueses 
del Vallès aquest projecte de comunica-
ció 2.0 ja compta amb 1.100 seguidors.

La presència del PME al Facebook, que 
es va produir al mes de març del 2012, 
s’orientava cap a la difusió dels 
esdeveniments i activitats esportives 
que es realitzen al municipi. Aquest 
objectiu de comunicació, de generació 
de debats i d’interacció amb la 
ciutadania que és el Facebook s’està 
aconseguint plenament.

La presència del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses a les 
xarxes socials es complementa amb el 
Twitter, que també s’utilitza per donar a 
conèixer notícies esportives, l’agenda 
esportiva del cap de setmana i 
informacions puntuals.

El Twitter del PME és @Pmesportslf i 
l’adreça de Facebok és www.face-
book.com/patronatmunicipaldes-
ports.lesfranqueses.

Bona experiència de l’Escola de 
Bàsquet a la visita al Palau 
Blaugrana per veure un partit de 
l’Euroleague

El 28 de febrer de 2013 una expedició 
de quaranta persones va assistir al 
partit d’Euroleague entre el Futbol Club 
Barcelona i el Kimski de Moscou. Com 

cada any el Patronat Municipal 
d’Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses organitzen la tradicional 
sortida anual al Palau Blaugrana per 
veure un partit en directe. En aquesta 
ocasió els prop de quaranta franque-
sins van poder veure l’escalfament en 
directe dels jugadors. 

Els més petits, emocionats, van poder 
fotografiar-s’hi. Per la seva banda, els 
jugadors es van mostrar molt simpàtics 
i atents. En un partit molt intents es va 

acabar imposant el FC Barcelona per 
71 a 69.
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Dues seleccions universitàries 
japoneses d’handbol 
s’enfronten als equips de les 
Franqueses

El dimarts 5 de març de 2013 va tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses del Vallès dos partits 
d'handbol de caire amistós amb dues 
seleccions universitàries japoneses que 
realitzaven una estada a Barcelona. 

En un partit es van enfrontar l'equip 
cadet femení de l'Handbol Les 
Franqueses amb el Chugoku Handball 
University Japan, i al segon l'equip 
sènior masculí i el Shikoku Handball 
University Japan. La bona predisposi-

ció per part dels combinats va perme-
tre veure un gran espectacle. 

Com a mostra de benvinguda es va 
entregar a les seleccions japoneses 
unes banderoles representatives i uns 
pins de la celebració del 30è aniversari 
del Patronat Municipal d’Esports. Els 
capitans Paula Bertos i Santi Tomàs 
també van entregar sengles plaques 
commemoratives als capitans dels 
equips japonesos. Acabats els partits es 
va fer una fotografia de grup amb tots 
els presents. 

El regidor d'Esports, José Ramírez, 
acompanyat del president, Rafael 
Rosario, i altres directius de l’AEH Les 
Franqueses, va lliurar de record per la 
seva estada al municipi franquesí una 
reproducció de la façana de l'Ajunta-
ment als dos conjunts universitaris 
japonesos. Finalment es va servir un 
petit refrigeri per a tots els jugadors i 
jugadores.

Donació dels beneficis de la cursa 
“Els 10 km de les Franqueses” a 
l’Hospital de Sant Pau

El 12 de març de 2013 a la tarda es va 
fer a l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona l'acte de donació dels 
beneficis de la cursa Els 10 km de les 
Franqueses amb la presència del Club 
d'Atletisme A 4 el km de les Franque-
ses del Vallès i la Fundació Privada 
Institut Recerca de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP).

Per part de l'IRHSCSP hi van assistir el 
Dr. Barnada, director del servei 
d'Oncologia de l'Hospital de Sant Pau, i 

el Dr. Kulisevsky, Director General 
IRHSCSP, i per part del club A 4 el km 
la impulsora de la cursa, Meritxell 
Riera, i el vicepresident de l’entitat, 
Javier Ramírez.

El Club A 4 el km va lliurar als repre-
sentants de l’hospital un taló per un 
import de 2.415 €, que correspon als 
beneficis que es van assolir a la 1a 
cursa benèfica Els 10 de les Franqueses 
celebrada el 18 de novembre de 2012. 

Els diners es destinaran al Servei 
d'Oncologia Mèdica per realitzar 
estudis d'investigació per a la curació 
del càncer de ronyó.

Sortida del grup d’Activitat Física 
per a la Gent Gran a Manresa

El divendres 15 de març de 2013 el 
grup d’Activitat Física per a la Gent 
Gran va realitzar una sortida al municipi 
de Manresa. Aquesta activitat 
s'emmarca dins del programa de 
passejades “A cent cap als cent”, de la 
Diputació de Barcelona.

El punt de trobada del grup va ser 
l’habitual en aquestes ocasions, el 
Complex Esportiu Municipal de les 

Franqueses, per agafar l’autocar i 
dirigir-se cap a Manresa. Un cop allà 
van rebre els representants de la resta 

de municipis que també participaven 
en l’activitat: Corbera del Llobregat, El 
Prat del Llobregat i Manresa, 350 
participants en total.

La caminada va iniciar-se a les 9.30 h 
al Complex El Congost i van anar fins a 
la Torre de Santa Caterina, per 
continuar la marxa fins a l’Ermita de la 
Guia i, per últim, el darrer tram fins al 
Parc del Cardener. Va ser un recorre-
gut d'11 km. Per finalitzar l’activitat, es 
va realitzar un dinar de germanor amb 
tots els grups.

Finalitza el torneig de Pàdel 
Blackcrown Les Franqueses

El 4 de març de 2013 va començar el 
Torneig de Pàdel Blackcrown organitzat 
per +9 Pàdel i Blackcrown amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. En aquesta competició hi 
van participar 80 parelles repartides en 
les diferents categories: masculí B i C, 
femení B i C i mixta B i C.

El torneig havia de finalitzar el 10 de 
març però a causa de la pluja va 
acabar el dissabte 16 de març. Aquest 
últim dia es van jugar les finals de cada 
categoria i es va fer l’entrega de 
premis, que va comptar amb la 
presència de l’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, i del regidor 
d’Esports, José Ramírez. Tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l’organització i també van 
entrar en el sorteig de diferents regals.

Set equips de les Franqueses 
participen a la Trobada de Mini-
handbol

El 17 de març de 2013 va tenir lloc la 
trobada de minihandbol a Granollers. 

Els equips de les Franqueses que van 
participar-hi van ser un total de set: 1 
prebenjamí, 2 benjamins masculins i 1 
femení, 2 alevins masculins i 1 femení.

El torneig consistia a jugar una fase 
prèvia i a continuació els equips 
classificats jugaven la fase final. El 
prebenjamí i el benjamí masculí van 
passar a la fase final. Van perdre 
davant els que finalment van acabar 
guanyant el torneig, l'Handbol Bordils i 
el BM la Roca 1.

Amb tot, s’ha de destacar la bona 
representació i participació per part de 
tots els jugadors a la trobada i 
felicitar-los per la gran feina feta.

Dos equips del PME a la Trobada 
d’Escoles de Bàsquet

El 17 de març de 2013 es va realitzar la 
tradicional Trobada d'escoles de 
bàsquet que organitza l'Escola Pia de 
Granollers. Dos equips de l'Escola de 
Bàsquet del Patronat Municipal 
d'Esports van participar d'aquesta 
divertida i entretinguda trobada matinal 
que va combinar bàsquet i diversió.

En aquesta edició la trobada es va 
realitzar al Pavelló Congost de 
Granollers i per a molts jugadors/es va 
ser el seu primer partit amb reglament. 
Per part franquesina, van participar-hi 
els equips entrenats per Josep Lozano i 
l'equip dirigit per Sarai Budia i Carla 
Alacambra, tot i que també van anar-hi 
jugadors del grup de l’Escola que 
entrena Guillem Estrada.

El format de trobada d'aquest any 
combinava partits de bàsquet i 
concursos individuals, amb altres 
activitats esportives. Un cop acabats 
els partits i activitats, tots els partici-
pants van ser obsequiats amb un regal 
commemoratiu.

Exitosa participació als 
Tornejos de Setmana Santa 2013 
dels equips de bàsquet del PME

Les vacances de Setmana Santa no 
van aturar el bàsquet. Així, els equips 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
categories mini masculí i cadet femení 
van participar en el X Torneig de 
Cambrils i el I Torneig Mercat del Ram 

de Vic, respectivament.

El mini masculí, entrenat per la Carla 
Alacambra i la Sarai Budia, va estar 
cinc dies a terres tarragonines en un 
torneig de primer nivell on es van 
combinar activitats basquetbolístiques i 
experiències de convivència que molts 
d’ells no oblidaran. Esportivament, van 
assolir la millor classificació en els 
darrers anys de participació: el cinquè 
lloc. El dissabte 23 de març de 2013 
van començar el torneig contra l’equip 
local de Cambrils perdent per un ajustat 
64-58 en un partit d’allò més trepidant. 
L’endemà es van imposar al BC Sant 
Quirze per 67-54 en un molt bon partit 
dels jugadors entrenats per la Carla. 
Molt encert en el llançament i un forta 
defensa tota la pista van ser les claus 
de la victòria. A la tarda, l’esforç del 
matí els va passar factura i van perdre 
per 65-38 contra el Toulouse francès. 
La derrota contra el Toulouse va 
condemnar l’equip a haver de lluitar pel 
cinquè lloc. En aquesta fase es va 
imposar al Bàsquet Altafulla per 70-17 i 
a la darrera jornada es va imposar per 
un contundent 52-33 a l’Escola El 
Salvador de Saragossa. 

El miler de jugadors que van participar 
en aquest torneig (44 equips de 4 
categories diferents) van passar el 25 
de març a les instal·lacions de Port 
Aventura.

Pel que fa al torneig cadet femení, 
l’equip entrenat pel Toni Olivares i 
l’Albert Pericas va fer un paper molt 
digne al I Torneig Mercat del Ram de 
Vic-Femení Osona. La competició, de 
tres dies, es va iniciar el 25 de març i 
les franquesines també van debutar 
amb victòria ajustada i treballada 
contra el CB Torelló (46-50). En el 
següent partit, contra les amfitriones, el 
Femení Osona, van caure en un mal 

partit per 32-49. I en el darrer partit 
d’aquesta primera fase, l’equip 
franquesí va caure derrotat contra 
l’equip italià del Fanfulla. La superioritat 
física de les italianes les va portar a 

perdre per un contundent 34-60. 
Aquesta derrota les portava a lluitar 
per la cinquena posició i en aquesta 
lluita, primer es van imposar de forma 
còmoda al Femení Osona B per 57-35 i 
en el darrer partit de la competició van 
caure derrotades per l’Askatuak de 
Sant Sebastià per un clar 37-60.

Aida González i Judith Berruezo, 
medalla de bronze al 
Campionat europeu de Twirling 

Les franquesines Aida González i Judith 
Berruezo, components del Club Twirling 

La Torreta van obtenir medalla de 
bronze al campionat d'Europa celebrat 
a Amsterdam els dies 28, 29 i 30 de 
març de 2013. A la competició hi van 
prendre part clubs procedents de 
Bèlgica, Noruega, Croàcia, Itàlia i 
França, a més d’Holanda, el país 
amfitrió.

L'infantil masculí d'handbol de les 
Franqueses guanya el Torneig de 
Calella

Després de fer un campionat molt 
complet, l’infantil masculí d’handbol del 
PME Les Franqueses va guanyar el 
prestigiós Torneig de Calella de 2013, 
que va tenir lloc durant el període de 
Setmana Santa. L’equip franquesí va 
superar a la semifinal un equip alemany 
a priori més fort físicament i amb més 
llançament. La final, contra l'Epic 
Casino de Matadepera, va acabar en 
empat. Per determinar el guanyador es 
va realitzar una pròrroga on qualsevol 
petit error donaria la victòria a un o 
altre equip. El punt d’inflexió el va 
posar l'equip franquesí, que es va 
acabar emportant una final molt 
treballada i demostrant els mèrits que 
els van portar a aconseguir del títol de 
campions.

ABRIL 2013

El conseller Felip Puig repeteix a 
les trobades de petanca de les 
Franqueses

La XVI Trobada de Petanca, organitza-
da pel Club Petanca Corró d’Amunt i el 
Patronat Municipal d’Esports, es va 
celebrar el dissabte 6 d’abril de 2013 a 
la zona esportiva de Corró d’Amunt. 
Diverses entitats del municipi, el CP 
Bellavista, el CP Corró d’Amunt, el CP 
Llerona i el CP Casal d’Avis de Corró 
d’Avall i el de Bellavista, s’havien citat 
per gaudir d’una matinal amistosa. 

El conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, va participar a la Trobada. 
L’afició del conseller per la petanca és 
coneguda i en diverses ocasions ha 
practicat aquest esport amb les entitats 
del municipi. El conseller Felip Puig i 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, van competir entre ells i 
l’alcalde va resultar-ne el guanyador 
–era la primera vegada que superava 
el conseller. En un ambient distès el 
conseller va assegurar que si hagués 
sabut que l’alcalde estaria tan content 
de guanyar-lo li hauria donat peixet en 
trobades passades. Felip Puig va agrair 
la rebuda del poble de Corró d’Amunt i 
va destacar el gran ambient per part de 
tots els jugadors al llarg de la jornada.

Les partides van començar a les nou 
del matí i es van allargar fins a la una. 
A mig matí, pels volts de les deu, es va 
fer una parada per gaudir d’un 
esmorzar de forquilla i ganivet. Un cop 
acabat l’àpat es va entregar un record 
als representants de les entitats de 
petanca de les Franqueses i tots els 
assistents van rebre un metre per, tal i 
com va dir l’alcalde, “establir una única 
mesura quan juguem”. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
regalar al conseller un exemplar del 
llibre que commemora el 30è aniversa-
ri del Patronat, “30 anys al teu costat”, i 
un clauer. Tant el regidor José Ramírez 
com el director-gerent del Patronat 
Municipal d’Esports, Josep Campaña, 
també van jugar a petanca. La regidora 
de Sanitat i Gent Gran i Agricultura, 
Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria 
Pruna, també va fer acte de presència 

a la trobada.

270 ciclistes participen al XVIII 
Trofeu BTT Corró d’Amunt

El Club Ciclista Corró d’Amunt va 
organitzar el XVIII Trofeu BTT Corró 
d’Amunt el diumenge 7 d’abril de 2013. 
La cursa era vàlida per a l’Open 
Barcelona i la Kid’s Cup, i va reunir més 
de 270 ciclistes. El recorregut tenia una 

distància de 7 km exigents i alhora 
divertits per als participants. L’itinerari 
de la Kid’s Cup tenia una distància de 
350 m. El president del CC Corró 
d’Amunt, Josep Mauri, va dir que el 
circuit és dels més valorats pels 
ciclistes gràcies a la combinació de 
zones molt tècniques. 

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, van valorar el 
paisatge de Corró d’Amunt com a ideal 
per a la pràctica de la BTT. Els boscos 
frondosos amb pistes forestals ràpides 
són de les preferides pels amants 
d’aquest esport. 

La Trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix un centenar de nens i 
nenes

Un centenar de nens i nenes va 
prendre part a la tradicional Trobada 
d'escoles de bàsquet de les Franqueses 
2013 que es va celebrar el cap de 
setmana del 13 i el 14 d’abril al pavelló 
poliesportiu municipal.

Un total de 110 participants d'onze 
equips van prendre part a la jornada 
que va organitzar el Patronat Municipal 
d'Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses.

L'activitat, d'allò més divertida i 
didàctica, suposava el primer “partit” 
de la seves carreres basquetbolístiques 
per a molts. Es van jugar partits, tot 
separant tres categories (2005, 2006 i 
2007). Els clubs participants van ser: el 

PME Les Franqueses, el CB Lliçà 
d'Amunt, el CB Vila de Montornès, el 
CB Santa Perpètua i l'Escola Pia de 
Granollers. Els partits es van disputar 
amb les normes del reglament del 
minibàsquet, on no hi ha puntuació, per 
fomentar el principi bàsic d'aquest 
reglament, jugar. Entre partit i partit, 
l'organització de la trobada, els 
entrenadors de bàsquet del PME Les 
Franqueses, van preparar activitats 
paral·leles en què, de forma individual, 
els jugadors i jugadores van poder 
millorar conceptes de bot i tir de 
manera divertida. Un cop acabats els 
partits es va fer l'entrega de medalles 
per a tots els participants i es va 
realitzar un esmorzar de germanor.

9 franquesins participen al XXXV 
Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate

El XXXV Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate es va disputar 
el cap de setmana del 20 i 21 d’abril de 
2013 a Leganés (Madrid) amb uns 500 
participants. Els karatekes tenien fins a 
13 anys i eren de les categories kata, 
kumite y prekumite. Nou components 
del gimnàs Nokachi de les Franqueses 
formaven part de la selecció catalana: 
Xavi Sevillano, Ainoa Astorga, Jordi 

Valdivia, Aaron Raya, Juan Sánchez, 
Izan Sevillano, Rafa Migueles, Roger 
Burriel i Wiam Koubiss. Al campionat 
van destacar les medalles de bronze de 
Roger Burriel i Juan Sánchez en kumite 
masculí i la proclamació com a campió 
d’Espanya de Jordi Valvidia en 
categoria de prekumite masculí. 

Més de 1.100 participants a l’XI 
Caminada Popular de les 
Franqueses

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès, que va tenir lloc el 21 
d’abril de 2013 al matí, va superar els 

1.100 participants, un nou rècord 
d’inscripcions. El Patronat Municipal 
d’Esports, organitzador de l’esdeveni-
ment, havia previst per a aquesta 
onzena edició poder arribar fins a un 
màxim de 1.200, xifra que se situa ja al 
límit de la capacitat logística per fer que 
una caminada d’aquests tipus sigui 
satisfactòria per a tothom.

Com és tradicional, la sortida i arribada 
es va fer des de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

A partir de les 8 del matí els partici-
pants van fer un recorregut per 
diversos punts del municipi, que els va 
portar a esmorzar a la zona esportiva 
municipal de Corró d’Amunt. Una 
vegada van finalitzar la caminada, tots 
els participants van rebre un obsequi 
commemoratiu, que en aquesta ocasió 
era una capelina amb el logotip del 30è 
aniversari del Patronat Municipal 
d’Esports, un entrepà de botifarra i 
també van participar al sorteig de 
diversos obsequis. 

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès va tornar a comptar amb 
la col·laboració del Club Bàsquet Les 
Franqueses i l’AE Handbol Les 
Franqueses.

Els alumnes de l'Escola de Tennis 
de les Franqueses gaudeixen del 
Trofeu Comte de Godó

El 23 d'abril de 2013 l’Escola de Tennis 

Jordi Plana va fer la tradicional sortida 
al Trofeu Comte de Godó. És el tercer 
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del 
Club de Tennis Cardedeu i els alumnes 
de l'Escola de Tennis de les Franqueses 
del Patronat Municipal d’Esports. Uns 
40 alumnes van gaudir de l’ambient del 
Godó veient diferents partits de 
jugadors com Tommy Robredo, 

Nicolay Davydenko, Tomas Berdych, 
entre d’altres, i també van poder 
demanar autògrafs i fer-se fotos amb 
Rafa Nadal.

MAIG 2013

Tercera posició del cadet femení 
d'handbol al sector de Campionat 
d'Espanya a Castro Urdiales

El 10, 11 i 12 de maig de 2013 es va 
disputar la fase sector del Campionat 
d'Espanya d’handbol a Castro Urdiales 
on el cadet femeni d'handbol de les 
Franqueses va participar. 

Al primer partit davant les locals de 
Castro Urdiales van aconseguir una 
gran victòria en guanyar per un ajustat 
22 a 23 gols. L’endemà, dissabte, van 
jugar davant el BM Zuazo, primeres del 
País Basc. L’enfrontament també va 
ser molt igualat fins al tram final, on les 
jugadores basques van marxar en el 
marcador per 8 gols de diferència. 

El diumenge encara hi havia opcions de 
classificació per al Campionat d’Espan-
ya si es guanyava el Villaverde de 

Madrid i acompanyaven els resultats 
dels altres equips. El partit de Villaver-
de va ser molt intens i, tot i començar 
amb un parcial negatiu, les jugadores 
franquesines van tornar al partit 
escurçant la diferència. A partir de la 
segona meitat el Villaverde va marxar 
en el marcador amb un joc molt 
elèctric. 

La participació en aquest sector s’ha de 
considerar positiva, amb bons resultats 
malgrat que només es va aconseguir 
una victòria. Les dues derrotes van ser 
davant de dos equips molt competitius. 
Cal felicitar les jugadores i el cos tècnic 
per la fita aconseguida, uns grans 
resultats que mostren l'esforç i 
constància d'aquest grup.

Es lliuren els premis del concurs 
de fotografia de l’XI Caminada 
Popular

El 14 de maig de 2013 va tenir lloc 
l’acte de lliurament dels premis del 
concurs de fotografia de l’XI Caminada 
Popular de les Franqueses que es va 
celebrar el mes d’abril organitzada pel 
Patronat Municipal d’Esports. 

L’acte de lliurament es va fer a la 
primera planta del Complex Esportiu 
Municipal de les Franqueses, on hi 
havia instal·lada una exposició amb una 
mostra de les fotografies presentades 
enguany al concurs i va anar a càrrec 
de l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

Els guanyadors del concurs de 
fotografia van ser els següents. Primer 
premi, José Antonio Pérez, de Montor-
nès, que va presentar la fotografia “Un 
día espléndido”. El 2n premi va 
correspondre a Ismael Cañas, de les 
Franqueses del Vallès, amb la fotogra-
fia “Reflexant la caminada”. El 3r premi 
va ser per a Imma Puerto Sánchez, de 
Ripollet, per la instantània “Camí de 
roselles”.

L’infantil femení d’handbol, segon 
a la Fase Sector disputada a Elx

L’equip infantil femení d’handbol de les 
Franqueses, que va disputar el 18 i 19 
de maig de 2013 a Elx la Fase Sector 
per accedir al Campionat d’Espanya es 
va quedar a les portes, amb una 
meritòria segona posició. 

A la competició van jugar-hi l’Elx, el 
BM Roquetas i el BM Cartagena, a més 
del conjunt franquesí. Les jugadores 
franquesines van aconseguir dues 
victòries, davant l’Elx, 20-22, i contra el 
BM Cartagena, 16-33. El partit que 
decidia, doncs, el campió de la Fase 
Sector, va ser el que enfrontava les 

franquesines contra el BM Roquetas. El 
rival es va mostrar molt superior i es va 
endur la victòria per 29-16, aconseguint 

així la classificació per al Campionat 
d’Espanya. L’experiència va ser molt 
positiva per a les jugadores, segur que 
no l’oblidaran. Cal felicitar-les i seguir 
endavant, ja que encara tenen molt 
camí per recórrer.

Quim Magán guanya la cursa El 
Trencacoll

La 1a Cursa de Muntanya El Trencacoll 
es va disputar el diumenge 19 de maig 
de 2013 amb 400 corredors, el nombre 
màxim de participants que s’havia fixat 
el Club Ciclista Corró d’Amunt. 

Per primera vegada, el Club Ciclista va 
deixar la bicicleta per un dia i es va 
calçar les vambes per córrer. Per a la 
prova va recuperar el Trencacoll, un 
antic camí que havia quedat en desús i 
inutilitzable. La cursa oferia dos 
recorreguts: un de llarg de 21 km i un 
altre de curt de 10 km. Tant un 
recorregut com l’altre presentaven uns 

terrenys variats, ràpids i tècnics, i de 
diversos nivells que divertien i feien 
suar de valent els participants. 

El campió absolut de la cursa va ser 
Quim Magán (El Món) amb un temps 
d’1 h 28 min 44 s. 

La satisfacció dels corredors va animar 
els organitzadors a muntar una segona 
cursa l’any vinent. Els participants, a 

més de l’excel·lent organització, van 
destacar els paratges naturals del poble 
de Corró d’Amunt que afegien un plus 
d’atracció a la cursa. 

JUNY 2013

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras 
practiquen vela

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras van 
gaudir d'una jornada de vela el 
dimecres 5 de juny de 2013. Dins del 
Programa Escolar de Promoció 
Esportiva (PEPE), entre el Patronat 
Municipal d'Esports i les escoles es va 
organitzar la sortida de bateig de vela 
al Port Olímpic juntament amb el 
Centre Municipal de Vela de Barcelona.
 
El bon temps i vent de la jornada van 
afavorir la pràctica esportiva. Els nens i 
nenes van participar-hi amb molta 
il·lusió i van poder gaudir d’un esport 
diferent. 

600 esportistes a la XXIX Diada 
de l’Esport

La XXIX Diada de l’Esport, organitzada 
pel Patronat Municipal d’Esports, va 
tenir lloc el dissabte 8 de juny de 2013. 
La jornada va aplegar més de 600 
esportistes amb els seus acompan-
yants animant des de les grades.

A partir de les 9 h es van jugar al 
pavelló i a la pista poliesportiva els 
partits de la secció de bàsquet i 
handbol del Patronat Municipal 
d’Esports. També va haver-hi la 
trobada del grup de bàdminton, 
patinatge, aeròbic, gent gran, psicomo-
tricitat i prebenjamí.  

Tots els participants de la XXIX Diada 
de l’Esport van tenir un petit obsequi: 
un pilota de platja. A més de rebre un 
esmorzar o berenar segons la franja 
horària en què juguessin o competissin. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
donar les gràcies a tots els jugadors, 
esportistes, entrenadors, col·labora-
dors, delegats, amics i familiars per 
acompanyar dia a dia tots els petits 

esportistes del Patronat i fer que 
l’esport a les Franqueses no pari de 
créixer.

D’altra banda, el diumenge 9 de juny 
va haver-hi jornada de portes obertes a 

la zona d’aigües del Complex Esportiu 
Municipal. Una cinquantena de 
participants van poder gaudir d’una 
estona a la piscina de les Franqueses, 
ja que hi havia lliure accés.

Més de 400 competidors prenen 
part al IV Trofeu d’equips Karate 
Nokachi de les Franqueses

El 8 de juny de 2013 es va celebrar el 
IV trofeu equips Karate Nokachi on es 
van inscriure 12 clubs d’arreu de 
Catalunya. El trofeu va comptar amb la 
participació de més de 400 competi-
dors. 

Les categories van ser des dels més 
petits de 5 anys fins als sèniors, tots 
ells en modalitat de kumite (combat) i 
per equips. Agustín Núñez i Montse 
Marín, responsables d’aquest esdeve-

niment, es van mostrar molt orgullosos 
i agraïts per la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports, Sidorme, 
Sports Granollers, Esclat i Fck, així com 
amb pares i amics que van fer possible 
la IV festa del karate Nokachi.

Alfonso Guillen i Ana Belén 
García, primers classificats de la 
27a Cursa de Bellavista

Alfonso Guillen i Ana Belén García van 
ser el guanyadors de la 27a edició de la 

Cursa de Bellavista celebrada el 9 de 
juny de 2013. La prova, organitzada pel 
Grup Fondistes de Bellavista, amb el 
suport del Patronat Municipal 
d’Esports, va reunir enguany més de 
700 corredors. La forta pluja del 
dissabte, que va obligar a tornar a 
marcar el circuit, i el fet que la Cursa de 
Pineda, que tradicionalment es feia el 
primer diumenge de mes i enguany ha 
estat el segon, va minvar la presència 
de participants a Bellavista en relació a 
l’any passat.

Es dóna la circumstància que en la 
present edició de la prova el guanyador 
masculí, Alfonso Guillen, i el tercer 
classificat Jordi Martos, són de 
Bellavista. El segon lloc va ser per a 
Gerard Molist. La guanyadora en 
categoria femenina, Ana Belén García, 
resideix a Granollers, però també havia 
estat veïna de Bellavista. El segon lloc 
en categoria femenina va ser per a la 
franquesina de Bellavista i component 
del club A 4 El km, Camen Martín, i el 
tercer per a Mari Martínez.

A banda de la bona organització i un 
traçat exigent i atractiu, cal destacar 
una vegada més la gran quantitat 
d’obsequis que l’organització va lliurar 
als participants. Hi havia una samarreta 
tècnica i pantaló, una bossa de 
productes d’alimentació, així com 
esmorzar i fins i tot aperitiu per a qui li 
venia de gust. També es van sortejar 
120 lots de diversos productes entre els 
participants. 

El lliurament de premis de la 27a Cursa 
de Bellavista va anar a càrrec de 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esport, José 
Ramírez, i el president del Club 
Fondistes de Bellavista, Ramón 
Berruezo.

Maverick i Isaac Viñales visiten el 
Centre Tècnic del Vallès

El pilot de Moto3, Maverick Viñales, i el 
seu cosí i també pilot de la mateixa 
categoria, Isaac Viñales, van visitar el 
Centre Tècnic del Vallès el 12 de juny 
de 2013.

 L’alcalde Francesc Colomé i el director 
del Centre, Joan Montcanut, van rebre 
els pilots, que van visitar les instal·la-

cions i, a continuació, van oferir una 
xerrada als alumnes, que els van poder 

fer preguntes i demanar autògrafs. 

115 alumnes gaudeixen de la 
Jornada de Primària 
organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports

El divendres 14 de juny de 2013 a partir 
de les 9 del matí es va realitzar a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall la Jornada de Primària, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports, que va reunir 115 alumnes. 

Tots els participants eren nens i nenes 
de sisè de les escoles de les Franque-
ses del Vallès, concretament del 
Guerau de Liost, Bellavista Joan Camps 
i Joan Sanpera i Torras. Les escoles 
Colors i Camins no hi van assistir 
perquè encara no tenen alumnes de 
sisè.

Un total de 115 escolars van participar 
en la jornada, que estava dividida en 

diferents esports, futbol, handbol, 
bàsquet i bàdminton, que es realitzaven 
entre el camp de futbol, el pavelló i la 
pista poliesportiva.

Els alumnes estaven dividits en 
diferents equips que portaven una 
samarreta (obsequi del Patronat 
Municipal d’Esports) especial per a 
l’ocasió i d’un color diferent per 
diferenciar-se entre equips.

A mig matí el Patronat Municipal 
d’Esports va obsequiar tots els 

participants amb un bon esmorzar per 
agafar forces de cara a la segona part 
de la jornada.

Abans de finalitzar l’activitat i com a 
cloenda es va fer la tradicional foto de 
grup amb la presència de l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramirez, que 
van tenir l’ocasió de saludar i conversar 
amb els nens i nenes de com havia 
anat la jornada.

Gran acollida de la I Edició del 
Torneig de Futbol Base del CF 
Bellavista Milán

El cap de setmana del 15 i 16 de juny 
de 2013 es va celebrar a la zona 
esportiva municipal de Bellavista la I 
edició del Torneig de Futbol Base del 
CF Bellavista Milán amb una molt bona 
climatologia i molta afluència de públic 
als dos camps. 

El torneig va complir els objectius 
marcats, que eren principalment que 

els participants s'ho passessin bé i 
donar una bona imatge del CF 
Bellavista Milán a nivell organitzatiu, 
esportiu i social.

Resultats de les finals: 
-Categoria escola: 
EF Vallès 4 - CF Parets 2
-Categoria prebenjamí: 
CF Parets 6 - UE Sant Fost 2
-Categoria benjamí: 
FC Argentona 3 - UEC Mataró 6
-Categoria aleví: CF Bellavista Milán  - 
CE Lliçà d'Amunt 2

Exitosa cloenda de temporada del 
Club de Bàsquet Les Franqueses

El diumenge 16 de juny de 2013 el Club 
de Bàsquet Les Franqueses va reunir 
uns cent vuitanta participants en el 
tradicional dinar-cloenda de final de 
temporada. En una jornada d'allò més 

divertida, els petits i els pares van 
realitzar partits i competicions al 
pavelló i un cop acabades les diferents 
activitats els assistents van poder 
gaudir del primer bany de l'any a la 
piscina municipal. Aquest any, com a 
l'anterior edició, una botifarrada amb 
mongetes van servir per acomiadar 

una temporada llarga que ha tingut 
com a premi més especial l'ascens del 
primer equip femení a la Segona 
Divisió Catalana.

Després de la botifarrada la junta 
directiva del club va aprofitar per fer un 
sorteig d'articles de l’entitat. A l'acte hi 
van ser presents el regidor d'Esports, 
José Ramírez, i la regidora de Cultura, 
Rosa M. Isidro.

Sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran a Perata- 
llada, l’Estartit i les Illes Medes

El dijous 20 de juny de 2013 va tenir 
lloc la sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran que organitza 
el Patronat Municipal d’Esports. En 
aquesta ocasió van visitar Peratallada, 
l’Estartit i les Illes Medes.

La jornada va iniciar-se ben d’hora, poc 
abans de les 8 del matí, amb el grup de 
56 persones convocades a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Cal destacar la presència de la regidora 
de Cultura, Rosa Maria Isidro, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

Al voltant de les 10.30 h es va arribar a 
Peratallada, un petit poble que pertany 
al municipi de Forallac, al Baix 
Empordà, i que ha estat declarat 
conjunt històric en formar part d’un 
dels nuclis històrics de l’arquitectura 
medieval més importants de Catalunya. 
Es va fer una visita guiada durant la 
qual es va ensenyar als assistents els 
edificis més representatius: l’església, 

l’antiga casa consistorial i les antigues 
muralles de la ciutat.

Finalitzada la visita a les 13.30 h, el 
grup es va desplaçar a l’Estartit, i més 
concretament al Restaurant la Sal, on 
es va poder degustar un menú molt 
complet amb un arròs de la zona.

Per finalitzar la sortida es va realitzar 
un creuer amb un sorprenent trimarà, 
amb visió submarina -únic a Catalun-
ya-, que es distingeix pel confort del 
seu equipament i l’estabilitat en la 
navegació, sent un exemple de 
seguretat gràcies a tres quilles 
compartimentades, així com per la 
seva cabina submergida, dotada de 
grans finestrals per oferir una visió 
excepcional de la riquesa del fons marí 
de les Illes Medes.

L’AE Pompeu Fabra clou la 
temporada

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d'Amunt la tradicional cloenda de 
l’AE Pompeu Fabra. Com cada any es 
va realitzar el torneig de Mixball, que 
consisteix en una lligueta a punts 
combinant partits de bàsquet i de futbol 
7. Cada partit guanyat sumava 3 punts.

S’hi van inscriure 6 equips, encara que 
finalment només van prendre-hi part 5. 
L' equip guanyador va ser l’AE 
Pompeu Fabra, empatat amb Cullell's 
Team. 

El dia del torneig hi van assistir entre 
participants i acompanyants unes 70 
persones. L’entitat espera tornar a 
repetir aquesta activitat l´any vinent.

Molt seguiment de la 1a edició del 
Memorial Juan Blázquez organit-
zat pel CF Bellavista Milán

El cap de setmana del 22 i 23 de juny 
de 2013 es va celebrar la primera 
edició del Memorial Juan Blázquez, 
organitzada pel Club Futbol Bellavista 
Milán. Aquest torneig va retre home-
natge a la trajectòria de Juan Blázquez, 
reconegut entrenador i home de futbol 
que va morir el passat mes de març a 
l’edat de 64 anys. Entre altres equips 
havia dirigit tres dels participants al 
torneig, la UE Canovelles, l’EC 

Granollers i el CF Bellavista Milán. 
L’altra conjunt participant va ser el CF 
Les Franqueses.

El desenvolupament del torneig va tenir 
molt de seguiment, sobretot el 
dissabte, amb gran afluència de públic i 
mitjans de comunicació. Va ser un 
emotiu reconeixement a una persona 
molt coneguda a nivell futbolístic 
comarcal i també en altres àmbits 
socials i empresarials.

Els resultats dels partits van ser els 
següents:
-Semifinals: CF Les Franqueses 3 - EC 
Granollers 6; CF Bellavista Milán 3 - UE 
Canovelles 1
-Final: CF Bellavista Milán 2 - EC 
Granollers 2 (l’EC Granollers va ser el 
guanyador en vèncer a la tanda de 
penals per 2 gols a 3).

Alta participació d’esportistes i 
familiars a la cloenda de la 
temporada de tennis i pàdel

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la zona esportiva municipal de 
Corró d’Avall la cloenda de la tempora-
da de tennis i pàdel. L’activitat va 
reunir molts participants, que van 
poder gaudir d’una gran matinal 
practicant el seu esport.

En tennis, de les 8.30 a les 10 h van 
prendre-hi part 20 adults. De les 10 a 
les 11 h van fer-ho 22 nens i nenes 
nascuts els anys 2004, 2005 o 2006. De 
les 11 a les 12 h hi van prendre part 20 
nens i nenes dels anys 2001, 2002 o 
2003, i de les 12 a les 13 h, 10 nens i 
nenes del 1996 fins al 2000.

En total, doncs, per la cloenda del 
tennis van passar 72 alumnes i els seus 

corresponents pares i mares o 
familiars, més de 150 persones en 
total, que van poder gaudir de campio-

nats per parelles de pares/mares i fills. 
La matinal també va comptar amb la 
presència del regidor d'Esports, José 
Ramírez.

Pel que fa al pàdel hi van participar uns 
70 alumnes, els quals es van dividir en 
dos quadres per fer un minitorneig 
entre ells (campionat masculí i femení).

A partir de les 13 h tothom que va 
assistir a la jornada va poder gaudir 
d’un refrigeri a la pista poliesportiva 
coberta, on posteriorment va haver-hi 
una entrega d’obsequis i un sorteig de 
diferent material.

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses guanya la Granollers 
Cup de la seva categoria

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses es va classificar com a 
primer de grup a la fase regular de la 
Granollers Cup, després de guanyar 
tots els seus partits. El diumenge 30 de 
juny de 2013, però, era el torn de la 
veritat ja que es jugaven les fases finals 
de la competició.

Així doncs, a vuitens de final van 
guanyar amb comoditat el Helset if, per 
21 gols a 10. A quarts de final van 
guanyar el Charlottelund-1 per 17 a 14, 
en un partit que ja havien sentenciat a 
la mitja part. A semifinals es van 

enfrontar a l’equip Vestby Hk, format 
per unes jugadores noruegues molt 
fortes fisicament, però a qui van poder 
guanyar per 14 a 9. Aquest resultat els 
va donar el pas a la final del torneig, 
que van haver de jugar contra el 
conegut equip de l’Handbol Puig d'en 
Valls d'Eivissa al Palau d'Esports de 
Granollers. Les noies franquesines van 
jugar una molt bona final, que van 
guanyar per 16 gols a 9. 

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, va poder celebrar amb les 

jugadores aquesta victòria tan impor-
tant.

El Pavelló Poliesportiu Municipal i la 
pista coberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall van acollir, 
entre dijous i diumenge, 128 partits de 
la Granollers Cup 2013. Organitzada pel 
BM Granollers amb la col·laboració de 
l’AEH Les Franqueses, aquesta 
competició té com a objectiu promocio-
nar l'handbol i valors com l'esportivitat, 
el respecte i el joc net entre els més 
joves.

JULIOL 2013

Recepció de l’Ajuntament als tres 
equips d’handbol més destacats 
de les Franqueses

Els equips d’handbol del municipi 
continuen sumant èxits esportius. És 
per això que l’Ajuntament els va 
organitzar, com va sent habitual els 
darrers anys, una recepció per 
reconèixer públicament el seu esforç. 

A l’acte, que es va fer el 2 de juliol de 
2013 a la tarda a la sala de plens de 
l’Ajuntament, es va homenatjar els 
integrants del sènior masculí de l’AEH 
Les Franqueses i les integrants dels 
equips cadet i infantil femenins del 
Patronat Municipal d’Esports.
 
L’acte, al qual van assistir l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, i el 
president de l’AEH Les Franqueses, 
Rafael Rosario, a més dels integrants 
dels equips i pares i mares dels 

jugadors, va consistir en el lliurament 
de plaques commemoratives per part 
de l’alcalde als capitans i entrenadors 
de cada equip, el lliurament d’un 
obsequi per part del Patronat a cada 
membre dels equips, la seva signatura 
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en el llibre d’honor, i la foto de grup. 
Enguany, a banda de la típica foto dels 
homenatjats a les escales de l’edifici de 
l’ajuntament també se’n van fer una a 
la plaça mirant cap amunt, ja que el 
fotògraf estava situat al balcó. Acte 
seguit es va fer un piscolabis per a tots 
els assistents.

Pel que fa a les gestes esportives 
d’aquests equips, cal recordar que el 
sènior masculí de l’AEH Les Franque-
ses va aconseguir l’ascens a la Segona 
Divisió Catalana en quedar 2n de la 
primera fase del grup B de la 3a Divisió 
Catalana Preferent. Per la seva banda, 
l’equip cadet femení del PME va 
quedar 4t al Campionat de Catalunya, 
3r al sector del Campionat d’Espanya 
que es va fer a Castro Urdiales i 
campió de la Granollers Cup de la seva 
categoria. L’infantil femení del PME va 
quedar 1r de la fase regular de la Lliga 
Catalana, subcampió de Catalunya i 2n 
al sector del Campionat d’Espanya 
celebrat a Elx.

Recepció de l’Ajuntament als 
equips sèniors femenins del CE 
Llerona i del CB Les 
Franqueses

El 3 de juliol de 2013 a la tarda, 
l’Ajuntament va fer una recepció als 
equips sèniors femenins del Club 
Esportiu Llerona i del Club Bàsquet Les 
Franqueses per reconèixer públicament 

la bona temporada que van fer i que va 
acabar amb l’ascens de categoria de 
tots dos equips. L’amateur femení del 
CE Llerona va pujar a la lliga Preferent i 
el sènior femení del CB Les Franqueses 
ho va fer a la 2a Divisió Catalana.
 
L’homenatge va tenir lloc a la sala de 
plens de l’Ajuntament i com el dia 
anterior, dia en què es va fer la 
recepció a tres equips d’handbol del 
municipi, el procediment va ser el 
mateix: atorgament de plaques als 

representants de cada equip, entrega 
d’un petit obsequi i signatura en el 
Llibre d’Honor d’Esports per part de 
cada integrant dels equips, foto de grup 
i piscolabis final al darrere de l’edifici 
consistorial.
 
A banda de jugadores i entrenadors 
dels clubs, a l’acte també hi van assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el president del CE Llerona, 
Jaume Viñas, i el del CB Les Franque-
ses, Esteve Moliner.

La Societat de Caçadors participa 
a la Festa Major de Bellavista

La Societat de Caçadors de Bellavista 
va participar enguany a la Festa Major 
de Bellavista. En concret, va organitzar 
un campionat de tir el dia 6 de juliol de 
2013. L’entitat franquesina va muntar 
un recorregut de caça al Camp de Tir 
de les Franqueses, situat al camp de Ca 
l’Aymerich de Corró d’Amunt. L’activi-
tat va començar a les 9 del matí i va 
comptar amb una bona participació.

Destacada participació del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses al 
LXIV Campionat de 
Catalunya Absolut i XVI Para-Ar-
chery

El LXIV Campionat de Catalunya 
Absolut i XVI Para-Archery es a 
celebrar el 7 de juliol de 2013 a l'estadi 
de Can Jofresa de Terrassa. Hi van 
participar 115 esportistes representants 
de diferents clubs de Catalunya i va 
destacar la presència del president de 
la Federació Catalana de Tir amb Arc, 
Francesc Altarriba, i el subdirector 
general d'Activitats Esportives i 
Infraestructures del Consell Català de 
l'Esport, Oriol Marcé.

Tots els participants van enfrontar-se a 
un doble repte: mesurar-se amb altres 
arquers i aguantar una forta calor. El 
Club de Tir amb Arc Les Franqueses va 
participar en el Campionat amb 12 
arquers i va obtenir resultats notables 
en les diferents categories i modalitats 
en què van participar.
 
En la modalitat d'arc recorbat categoria 
esquirol va destacar el primer lloc 
d'Izan Garcia amb 301 punts i el tercer 

lloc de Guerau Camí amb 183 punts en 
la distància de 12 metres.
 
En la modalitat d’arc recorbat categoria 
benjamí Ruben Ruiz va obtenir una 
meritòria tercera plaça amb 315 punts 
en una atapeïda competició on entre el 
segon i quart classificat només hi va 
haver 2 punts de diferència, i a més, el 
guanyador va batre rècord del 
campionat. Joan Arnal va obtenir la 
quarta plaça amb 314 punts.

Claudia Gómez va obtenir el primer lloc 
en la modalitat d'arc recorbat categoria 
aleví femení amb 554 punts tirant a 
dues distàncies, una primera tanda a 

30 metres i una segona a 18 metres. 
En aquesta mateixa modalitat en 
masculí Alfred Rodriguez va aconseguir 
la quarta plaça amb 492 punts i també 
va destacar la bona classificació 
d'Arnau Altarriba incorporat recent-
ment al Club.

Una altra nova incorporació al Club, 
Sonia Arredondo, va obtenir una 
meritòria cinquena plaça en arc 
recorbat novell tirant a 50 i a 30 
metres.
 
Alicia Viladomiu va ser primera en la 
seva categoria, arc nu sènior femení, 
amb 256 punts a gran distància de la 
segona classificada, tirant a 30 i 18 
metres. En aquesta mateixa modalitat 
en masculí, els arquers Ramon, Àngel i 
Jordi van enfontrar-se als millors de 
Catalunya obtenint uns resultats que 
amb seguretat milloraran en futurs 
esdeveniments.

S’inaugura el primer parc indoor 
d’Europa dedicat als esports 
extrems

El 4 de juliol 2013 es va obrir al públic el 
Green Indoor Park, el primer parc d’oci 
d’Europa que combina esports extrems 
amb activitats recreatives. Aquest 

equipament pioner ocupa 25.000 m2 
de superficie en unes antigues naus 
situades al camí de Can Carreró de les 
Franqueses. L’espai el van inaugurar 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el secretari general de 
l’Esport, Ivan Tibau, i el director general 
del Green Indoor Park, Hugo Arnaiz.
Al parc s’hi poden trobar des 
d’instal·lacions amb rampes per 

practicar esports extrems com l’skate, 
els patins o les bicicletes BMX, un 
circuit de karts elèctrics, màquines de 
jocs que simulen les curses de Fórmula 
1, escalèxtric, jocs infantils amb 
inflables, un rocòdrom, circuit de trial, 
etc. La inversió que s’ha fet per 
condicionar les naus és d’1,5 milions 
d’euros i ha permès crear una vintena 
de llocs de treball fixos. L’horari 
d’obertura és de dimecres a divendres 
de 16 a 22 h i els dissabtes i els 
diumenges de 10 a 20 h, i les tarifes 
van des dels 2 euros de l’entrada de 
visitant fins al 16 euros per a un dia 
complet.

A banda de la passejada per totes les 
instal·lacions, els representants polítics 
van voler provar els karts elèctrics i van 
fer unes quantes voltes al circuit. Al 
final de l’acte inaugural, tant l’alcalde 
de les Franqueses com el secretari 
general de l’Esport van firmar a sobre 
d’un dels grans grafits que hi ha per 
totes les parets de l’espai, la majoria 
dels quals són obra del conegut grafiter 
barceloní Berok.

A banda de l’alcalde, també van ser 
presents a la inauguració per part de 
l’equip de govern de l’Ajuntament de 
les Franqueses el regidor d’Esports, 
José Ramírez, la regidora de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut, Rosa M. 
Isidro, el regidor d’Urbanisme, Esteve 
Ribalta, la regidora de Polítiques 
Socials, Gisela Santos, i la d’Obres i 
Serveis, Vanessa García.

Finalitzen amb èxit les 
activitats d'estiu del Patronat 
Municipal d'Esports

El 26 de juliol de 2013 van finalitzar les 
activitats esportives d'estiu que 
organitza el Patronat Municipal 
d'Esports. En aquesta edició, el Juliol 
Esportiu va comptar amb un total de 
357 participants d’edats compreses 
entre els 5 i els 16 anys. Com cada any 
els nens i les nenes van poder utilitzar 
pràcticament tots els espais esportius 
de què disposa la zona esportiva de 
Corró d'Avall: el camp de futbol, el 
camp de futbol 7, pistes de tennis, el 
pavelló, la pista poliesportiva i les 
piscines cobertes i descobertes del 
Complex Esportiu Municipal de les 
Franqueses. En tots aquests espais es 
van poder realitzar activitats esportives 
com ara futbol, bàsquet, handbol, 
tennis, voleibol, bàdminton, etc.

També es van portar a terme altres 
activitats fora de la zona esportiva com 
ara la cursa d'orientació al parc de 
Milpins i la bicicletada que es va 
realitzar en un circuit pel poble amb 
sortida i arribada a la zona esportiva 
municipal. Aquestes activitats es van 
realitzar dins de l'horari del Juliol 
Esportiu, de 9 a 13 h. 

A part de les activitats diàries, cada 
grup va poder realitzar també activitats 
puntuals que duraven matí i tarda fora 
de les Franqueses:
-Sant Quintí de Mediona: circuit de 
tirolines
-Navarcles: caiac, escalada, canoa
-Collbató: “trekking” per la muntanya i 
escalada
-Parc Vallparadís: cursa d'orientació i 
escalada al rocòdrom
-Saldes: taller d'orientació i circuit de 
tirolines i ponts de mico

També s'ha de destacar la sortida que 
es va fer als Campionats del Món de 
Natació que es van portar a terme a la 
ciutat de Barcelona.

Per altra banda, el 26 de juliol també va 
acabar l'Escola de tennis i pàdel d'estiu. 
Aproximadament un centenar de 
participants van gaudir d'aquests 
esports durant el mes de juliol. Pel que 
fa al tennis hi havia grups segons edats 
on els participants van poder fer un 

intensiu cada dia de dilluns a divendres 
en la seva hora programada. En el cas 
del pàdel es van fer grups on cadascun 
d'ells va fer un petit intensiu d’1, 2 o 3 
dies a la setmana.

Per últim, dir que el 26 de juliol també 
van finalitzar els campus de futbol 
organtizats pel CE Llerona i el CF Les 
Franqueses, que es van portar a terme 
a la zona esportiva de Llerona i de 
Corró d'Amunt. Els clubs van acabar 
molt satifets de la participació obtingu-
da.

AGOST 2013

L’equip Missirah de Parets 
guanya el III Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

La final de la tercera edició del Torneig 
Solidari de Futbol de les Franqueses, 
que es va jugar el 17 d’agost de 2013 a 
la tarda al Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Avall, va ser molt disputada. El 
partit, que enfrontava l’equip Missirah 

de Parets del Vallès amb el Banjae de 
Canovelles, va decantar-se a favor dels 
primers, que van acabar guanyant, 
després d’una pròrroga, pel resultat de 
3 gols a 2.

El matx, que va aixecar molta expecta-
ció i va omplir les grades de gom a 
gom, va ser molt emocionant, a causa 
de la igualtat i el bon joc dels dos 
equips. Si bé es van avançar els 
canovellins, els paretans van poder 
empatar el partit, i fins i tot posar-se 
per davant amb un 2 a 1. El Banjae, 
però, no va deixar d’atacar la porteria 
contrària fins que va aconseguir 
l’empat a 2 gols a pocs minuts del final 
del temps reglamentari. Tot apuntava 
que s’hauria de jugar mitja hora més de 
temps extra. I així va ser. A la pròrroga, 

però, només va poder marcar un dels 
dos equips, el Missirah, que va acabar 
enduent-se el torneig.

A l’acte d’entrega de premis van ser-hi 
presents l’alcaldessa accidental de les 
Franqueses, Rosa Maria Pruna, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. A la 
cerimònia es van donar trofeus al millor 
porter i al millor golejador del torneig, 
que van guanyar dos integrants de 
l’equip de Mataró, i als dos equips que 
van disputar la final.

Aquest és el tercer any que se celebra 
aquest torneig que organitza l’Associa-
ció Esportiva d’Immigrants del Vallès 
Oriental, amb seu a Bellavista, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Enguany 
hi han participat deu equips provinents 
de Vic, Mataró, Sabadell, Montornès, 
Parets, Granollers i Canovelles. La 
competició va començar el 22 de juny, 
cosa que va permetre poder disputar 
més partits que l’any passat, tots al 
Camp de Futbol Municipal de Corró 
d’Avall.

El CF Olímpic La Garriga guanya 
el 33è Trofeu Electrocamps de 
futbol

El 31 d’agost de 2013 a la tarda es va 
disputar la 33a edició del Trofeu 
Electrocamps de futbol a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. El 

guanyador del torneig va ser el CF 
Olímpic La Garriga. En segon lloc va 
quedar el CF Les Franqueses i en 
tercer el CF Vilanova del Vallès.

El torneig triangular, que constava de 
tres partits de 45 minuts de durada 
cadascun, va començar a les sis de la 
tarda, amb el partit entre els 
garriguencs i els vilanovins. Aquest 
matx va acabar amb empat a 0 gols i 
es va haver de resoldre a la tanda de 

penals, en què els garriguencs van 
acabar marcant quatre penes 
màximes, mentre que els vilanovins 
només en van transformar tres.

En el següent partit es van enfrontar 
l’equip local i organitzador del torneig, 
el CF Les Franqueses, i el perdedor del 
primer partit, el CF Vilanova del Vallès. 
Els franquesins es van mostrar 
superiors i van acabar guanyant per 1 
gol a 0. El darrer matx va enfrontar el 
conjunt local i l’equip garriguenc. 
Després d’una gran igualtat en el joc 
desenvolupat per ambdós conjunts, 
una rematada dins de l’àrea a les 
acaballes del partit va donar la victòria 
a l’Olímpic La Garriga, que es va 
acabar enduent el torneig. 
A l’entrega de les copes hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, i Marcel Camps i David 
Camps, en representació de l’empresa 
franquesina patrocinadora del torneig, 
Electrocamps.

SETEMBRE 2013

El CE Llerona guanya el III Torneig 
de Futbol Trofeu Ajuntament de 
les Franqueses

El Club Esportiu Llerona es va adjudicar 
el 4 de setembre de 2013 la tercera 
edició del Torneig de Futbol Trofeu 
Ajuntament de les Franqueses en 
derrotar el Club Futbol Les Franqueses 
pel resultat de 2 gols a 0. Al partit pel 
tercer i quart lloc, el CF Bellavista Milan 
va vèncer la US Corró d’Amunt per 3 
gols 1.

El III Torneig de Futbol Trofeu Ajunta-
ment de les Franqueses, organitzat pel 
Patronat Municipal d’Esports amb la 
col·laboració dels clubs participants, els 
més representatius del municipi, es va 
disputar els dies 3 i 4 de setembre.

A les 10 de la nit va començar, al Camp 
de Futbol Municipal de Corró d’Avall, la 
gran final del torneig entre el CE 
Llerona i el CF Les Franqueses, una 
reedició de la final de l’any passat, en 
què va guanyar el CF Les Franqueses 
per 3 gols a 2. El CE Llerona, doncs, 
tenia ganes de revenja i de seguida va 

fer notar que volia endur-se la copa. Al 
minut 9, després d’una jugada indivi-
dual per la banda dreta, Adrià Bona-
chela va driblar el seu defensor al límit 
de l’àrea i va engaltar un potent xut a 
l’escaire que va acabar al fons de la 
xarxa. El CE Llerona va continuar 
dominant la primera part.

A la represa, però, el CF Les Franque-
ses va sortir amb moltes ganes. Amb 

tot, va ser el jugador lleroní Àlex 
Español qui va estar a punt de marcar 
el segon gol per al seu equip enviant la 
pilota al pal al minut 11 de la segona 
part. Vuit minuts després, va ser el CF 
Les Franqueses el que va enviar una 
pilota al pal de la porteria defensada 
pel Llerona, en una jugada en què es 
va reclamar falta al porter. Quan 
semblava que el marcador ja no es 
mouria, Àlex Español va sentenciar la 
final amb el segon gol per al seu equip 
a tres minuts de l’acabament del matx.

A l’entrega dels premis per a tots els 
equips (vals en material esportiu per 
valor de 800 euros per al primer 
classificat, 600 per al segon, 400 per al 
tercer i 200 per al quart), hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, els presidents dels clubs 
i els capitans dels quatre conjunts. Acte 
seguit es va fer la foto de l’equip 
guanyador, que en les tres edicions del 
torneig sempre ha estat un equip 
diferent. En la primera va ser el CF 
Bellavista Milan i en la segona el CF 
Les Franqueses.

Quatre joves arquers del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses 
participen a la 10a edició del 
Trofeu Futurs Campions

El 8 de setembre de 2013 es va 
celebrar la 10a edició del Trofeu de 
Futurs Campions, amb la participació 
de quatre joves arquers del Club de Tir 

jugat, en camp de futbol 7, uns 120 
partits en total. Els resultats de les 
finals, la totalitat de les quals es van 
disputar diumenge a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, van ser els 
següents:
-Prebenjamí: Fundació Marcet, 4 – EC 
Granollers, 0
-Benjamí: Vila-real CF, 1 – Damm, 0
-Aleví: FC Barcelona, 1 – UD Cornellà, 0

En l’edició d’enguany de la competició, 
que ha tornat a organitzar amb èxit 
l’empresa Eventually Sport&Events 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d'Esports de les Franqueses, 

aquest municipi ha estat protagonista 
destacat, ja que ha estat seu de dues 
de les tres categories en la fase prèvia 
del torneig: l’aleví s’ha disputat a les 
instal·lacions municipals de Corró 
d’Avall i la prebenjamí a les de Corró 
d’Amunt.

Primers partits amistosos de la 
temporada de l'Escola de Bàsquet 
del PME

El 13 de desembre de 2013 van tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses els primers partits 

amistosos d’aquesta temporada de 
l’Escola de Bàsquet del Patronat 
Municipal d’Esports. En una hora es 
van disputar molts minipartits que van 
fer gaudir els més menuts de la secció 
de bàsquet. Els equips entrenats per 
Javi Liria i Josep Lozano es van 
enfrontar als de l’Escola del CB 
L'Ametlla. De mica en mica, aquets 
petits van aprenent la normativa del 

bàsquet i el que és més important, 
aprenen tot divertint-se.

Exhibició dels grups d’aeròbic 
escolar del PME

El 14 i 15 de desembre de 2013, el 
Patronat Municipal d’Esports va 
organitzar una exhibició de ball al 
pavelló poliesportiu municipal de Corró 
d'Avall. 

Les 21 nenes dels grups d’aeròbic que 
organitza el PME a les escoles Guerau 
de Liost, Joan Sanpera i Camins van 
mostrar al públic assistent les coreo-
grafies treballades durant aquest 
primer trimestre. Els nervis previs no 
van impedir que les nenes s’ho 
passessin d’allò més bé.

L’aleví femení d’handbol de les 
Franqueses participa a l’Hamboli-
cat d’Igualada

El 15 de desembre de 2013 l’aleví 
femení d’handbol de les Franqueses va 
disputar el torneig Hambolicat amb 
motiu de la Marató de TV3 a Igualada. 

El torneig va durar tot el matí i les 
franquesines van disputar tres partits. 
Els dos primers partits els van jugar 
contra el Tarragona i el Tàrrega A, amb 
reglament aleví expert de la federació. 
Per als qui no coneguin aquesta 
modalitat, es juga a camp sencer i es 
saca de centre després dels gols (una 
introducció a la zona). El tercer partit el 
van jugar amb reglament de minihand-
bol i a camp petit contra el Tàrrega B. 
L’equip franquesí estava format per 
només 6 nenes. Tot i amb això es va 
competir i treballar molt, guanyant el 
primer i el tercer partit i perdent contra 
el Tàrrega A de 2 gols de diferència. 

A més a més dels partits, els partici-
pants del torneig també podien gaudir 
d’una zona lúdica amb inflables, pintura 
de cara i diverses activitats, d’una 
xocolatada gratuïta, i pagant un petit 
import, fins i tot podies fer un passeig 
en globus.

En definitiva, les nenes s’ho van passar 
molt bé i van competir amb moltes 
ganes, tot col·laborant amb la Marató 
de TV3, que aquest any lluitava contra 
les malalties neurodegeneratives.

Presentació dels equips del CF 
Bellavista Milan

El 15 de desembre de 2013 es va fer la 
presentació de tots els equips del Club 
Futbol Bellavista Milan a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
En total van desfilar per la gespa 130 
jugadors i jugadores, esportistes que 
formen part d’un dels dotze equips del 
club de Bellavista. A la presentació hi 
va assistir l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
membres de la renovada junta directiva 
de l’entitat que encapçala Paco Flores.

Consell General del Patronat 
Municipal d’Esports

El 17 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sessió del Consell General 
del Patronat Municipal d’Esports a la 
sala polivalent del Complex Esportiu 
Municipal, acte que va estar presidit pel 
regidor d’Esports, José Ramírez, i que 
va reunir el conjunt de les entitats 
esportives locals i altres entitats, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel Patronat Municipal 
d’Esports durant l’any 2013 i la previsió 
per al 2014.

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millora en les instal·la-
cions esportives, de l’escola esportiva 
municipal, del manteniment de les 
instal·lacions, de les dades de participa-
ció del Patronat i del Complex Esportiu 
Municipal i de la convocatòria de 
subvencions per a activitats esportives 
per a l’any 2014. 

Cal destacar també l’assistència de 
Josep Randos, Rosa M. Isidro i Àngel 
Profitós, regidors de l’Ajuntament i 
membres del Consell d’Administració 
del Patronat Municipal d’Esports. Al 
finalitzar la sessió, el Patronat Munici-
pal d’Esports va oferir un refrigeri a tots 
els assistents per tal d’acomiadar l’any 
esportiu 2013 i felicitar a tothom les 
festes de Nadal.

Esmorzar de Nadal del Grup 
d’Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME

El 19 de desembre de 2013 va tenir lloc 

amb Arc Les Franqueses. La competi-
ció es va fer al camp municipal de tir 
amb arc del Fossat del Castell de 
Montjuïc de Barcelona. 

És un trofeu amb el qual s’inicia la 
temporada i en el qual només partici-
pen les categories dels més joves, és a 
dir, esquirol, benjamí, aleví, infantil, 
cadet i júnior (femení i masculí). Hi va 
haver una assistència rècord de més 
de cinquanta inscrits quatre dels quals 
eren representants del club franquesí, 
que van obtenir bons resultats. Així, 
Izan i Joan van quedar tercers en les 
seves categories (esquirol i benjamí). 
Claudia va quedar primera en aleví 
femení, i Alfred, quart en aleví masculí.

La jornada va ser una festa de l’arc per 
als nens i els familiars. Hi va haver molt 
bon ambient entre tots els nens i 
nenes, reflectint que el tir amb arc és 
més que un esport.

VI Torneig d’handbol Joan 
Sanpera de Festa Major

El 14 de setembre de 2013 va tenir lloc 
el VI Torneig d’handbol Joan Sanpera al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, amb motiu de la Festa 

Major de Corró d’Avall. Des de la 
categoria prebenjamí fins a la infantil, 
els equips van jugar un partit davant el 
BM Granollers de la seva corresponent 
categoria.

Un total de 14 equips van prendre part 
en aquest torneig amb un total de 160 
participants. Els equips van ser 1 
prebenjamí masculí, 2 benjamins 
masculins, 1 aleví femení, 2 alevins 
masculins i 1 infantil masculí. 

Els premis van ser per al 1r i 2n 
classsificat, per al millor jugador del 
partit, el millor jugador local i el màxim 
golejador de l’enfrontament. El regidor 

d’Esports, José Ramírez, va estar 
present a l’entrega de premis.

El Patronat Municipal d’Esports, 
col·laborador d’aquesta activitat que va 
organitzar l’AEH Les Franqueses, va 
obsequiar tots els participants amb un 
esmorzar.

55 corredors participen a la II 
Clàssica Ciclista de les 
Franqueses

El 14 de setembre de 2013 a la tarda es 
va disputar la II Clàssica Ciclista de les 
Franqueses, una cursa organitzada per 
la Unió Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, dins del programa d’actes de 
la Festa Major de Corró d’Avall. La 
distància a recórrer van ser 100 km en 
un circuit de 10 km que discorria per 
carreteres i carrers de Corró d’Avall, 
Llerona i Marata. Un recorregut amb 
pujades curtes i fortes que va fer-se 
molt dur per als 55 ciclistes que van 
prendre la sortida. Els participants 
pertanyien a una d’aquestes tres 
categories: elit, sub23 i master 30.

Cal destacar la presència d’un equip 
francès, el Martigues, que tenia dins les 
seves files el darrer guanyador del tour 
de Bulgària. El guanyador absolut va 
ser el corredor francès Cedric Eusta-
che, amb un temps total de 2 hores i 41 
minuts. Eustache va anar a una 
velocitat mitjana de 42,480 km per 
hora. D’altra banda, el corredor local 
Santi Segú va ser el guanyador a la 
categoria Master 30.

80 jugadors al 3 x 3 de bàsquet de 
la Festa Major de Corró d’Avall

El 14 de setembre de 2013 al matí, 
amb motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall, es va celebrar a la pista 
poliesportiva coberta de la zona 
esportiva municipal un 3 x 3 de bàsquet 
amb els jugadors i jugadores dels 
diferents equips del Patronat Municipal 
d’Esports.

Més de 80 basquetbolistes, de 
categories compreses entre premini i 
cadet, van gaudir de l’esport de la 
cistella competint entre ells separats 
per categories, i en equips de 3 o 4 
jugadors. Després de quatre hores de 

bàsquet, els equips vencedors en les 
diferents categories van ser: en 

categoria premini, Lakers; en mini, 
Toros; en infantil, Guays; i en cadet 
Equip 2.

Tots els participants van rebre esmor-
zar i medalles commemoratives, així 
com obsequis per als equips guanya-
dors.

Trenta participants al 
III Campionat de tie-breaks amb 
motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall

El 14 de setembre de 2013, amb motiu 
de la Festa Major de Corró d'Avall, el 
Patronat Municipal d'Esports va 
organtizar el III Campionat de 
tie-breaks a les pistes de tennis 
municipals de Corró d'Avall. Hi van 
participar una trentena de tennistes, 
entre adults i infants.

Es van fer campionats de tie-breaks a 
15 punts (adults) i pel que fa als més 
joves alguns van fer també tie-breaks a 
15 punts i una lligueta de tots contra 
tots. Cada participant va disputar un 
mínim de 2 partits de tennis. 

El Patronat Municipal d'Esports va 
obsequiar tots els participants amb una 
medalla i esmorzar.

La Festa de la bicicleta urbana 
d’enguany compta amb 200 
participants

El 15 de setembre de 2013 al matí va 
tenir lloc la Festa de la bicicleta urbana 
que tradicionalment organtiza el 
Patronat Municipal d’Esports dins dels 
actes programats de la Festa Major de 
Corró d’Avall. Més de 200 participants 
van poder gaudir d’un circuit urbà 
d’uns 12 km de distància, que va 
passar per Corró d’Avall, Bellavista i 

en el Complex Esportiu Municipal el 
tradicional esmorzar de Nadal de la 
gent gran. Tots els participants (uns 60) 
del Grup d'Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME van poder gaudir de 
l'esmorzar amb la presència de 

l'alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Durant l'acte es va fer un brindis, on es 
va desitjar unes bones festes i un feliç 
2014. Abans d'acabar l'acte tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l'alcalde i del regidor que de 
ben segur serà de bon ús per fer 
activitat física.

Uns 60 alumnes van participar a 
la trobada de Nadal de l’Escola de 
Tennis del PME

El 21 de desembre de 2013 a la tarda, 
l'Escola Municipal de Tennis de les 
Franqueses va realitzar la seva 
tradicional Trobada de Nadal. Hi van 
participar uns 60 alumnes des dels 
nens més petits de l'escola de tennis 
(infants de 5 anys), fins als nois de 
15-16 anys.

La trobada de Nadal va consistir a 
jugar una sèrie de campionats tennís-
tics on els alumnes jugaven un mínim 
de 2 partits. L'objectiu de la Trobada és 
que tots els nens passessin una 
divertida tarda jugant a tennis.

Els resultats dels diferents campionats 
realitzats segons les edats van ser:

-Campionat d'alumnes (anys 
2007-2008): finalista de consolació, 
Miquel Ortega; guanyador de consola-
ció, Marc Argemí; finalista de la fase 
final, Gerard Guiu; guanyador de la fase 
final, Neus Cebrian.
-Campionat d'alumnes (anys 
2005-2006): finalista de consolació, 
Noa Pardillo; guanyador de consolació, 

Gerard Navarro; finalista de la fase 
final, Esteve Ortega; guanyador de la 
fase final, David Müller.
-Campionat d'alumnes (anys 
2002-2003-2004): finalista de consola-
ció, Marc Pérez; guanyador de 
consolació, Daniel Noé; finalista de la 
fase final, Nil Morales; guanyador de la 
fase final, Màxim Chornyy.
-Campionat d'alumnes (anys del 1996 
al 2001): finalista de consolació, Èric 
Cejudo; guanyador de consolació, 
Rafael Barrio; finalista de la fase final, 
David Barrio; guanyador de la fase 
final, Arnau Caralt.

Tots els finalistes i guanyadors van 
rebre com a premi una medalla i tots 
els participants a la trobada de Nadal 
van ser obsequiats amb un suc de 
fruites i una felicitació de Nadal de part 
de l'Escola de Tennis Jordi Plana i del 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès.

Santi Segú i Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista Les 
Franqueses, subcampions de 
Catalunya de Ciclocròs

El 22 de desembre de 2013 es va 
disputar a Manresa el Campionat de 
Catalunya de Ciclocròs, amb la 
participació de corredors de la Unió 
Ciclista Les Franqueses. 

Santi Segú va quedar subcampió de 
Catalunya en la categoria master 30, 
Antoni Serra també va ser subcampió 
de Catalunya en mastrer 60 i Marc 
Ortega va ser 4t en master 40. La 
prova es va disputar en un circuit molt 
tècnic, magnífic per a la pràctica del 
ciclocròs.

El VI Torneig d'Handbol Memorial 
Joan Bufí compta amb la partici-
pació de 26 equips

El 28 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sisena edició del Torneig 
d'Handbol Memorial Joan Bufí al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, organitzat pel club AEH 
Les Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports. 

El format del torneig consistia en què 
cada equip local de les Franqueses, des 
de la categoria escola fins al juvenil 

femení (13 en total), jugués un partit 
davant un equip rival. Els clubs 
convidats van ser la Llagosta, la 
Garriga, Polinyà, Sant Esteve de 
Palautordera, BM Granollers, Montme-
ló i Canovelles.

Un cop finalitzat el partit corresponent 
es van determinar els trofeus al primer 
classificat, segon classificat, millor 
jugador, màxim golejador, regularitat i 
millor jugador local de cada partit i 
categoria. Els més petits, d'infantil fins 
a l'escola, van tenir, a més, una copa 
individual per la seva participació al 
torneig. 

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

Tres corredors de la Unió Ciclista 
Les Franqueses- Bicicletes Segú 
fan podi a la classificació final de 
la Copa Catalana de Ciclocròs

Tres ciclistes franquesins van pujar el 
29 de desembre de 2013 al podi de la 
classificació final de la Copa Catalana 
de Ciclocròs, després dels bons 
resultats obtinguts a la darrera cursa de 
la temporada, que es va disputar a Vic. 
Així doncs, Toni Serra es va proclamar 
campió en la categoria Master 60, i 
Santi Segú i Marc Ortega van quedar 
subcampions a la categoria Master 30 i 
Master 40, respectivament. 

Tots tres són membres de la Unió 
Ciclista Les Franqueses-Bicicletes 
Segú. En la cursa disputada a Vic, els 

resultats d’aquests tres ciclistes 
franquesins van ser els següents: Toni 
Serra va quedar en 2n lloc, i Santi Segú 
i Marc Ortega van quedar en 4a 
posició. Per la seva banda, Pere 
Amadó també va fer una gran cursa i 
va acabar 3r en Master 30.

Llerona. La sortida i l’arribada va ser la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall i tots els participants van rebre 
a l’arribada un obsequi de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu de la Setmana 
de la mobilitat sostenible i segura (una 
matrícula per a la bicicleta i un clauer) i 
ampolles d’aigua que va oferir el PME 
a tots els ciclistes.

Un cententar de participants al III 
Campionat de pàdel de Festa 
Major

El 13, 14 i 15 de setembre de 2013 es 
va disputar el tradicional Campionat de 
pàdel de festa major. Aquest tercera 
edició va començar el divendres a la 
tarda i va durar fins al diumenge al 
migdia, que es van disputar les finals de 
cada categoria: masculina, femenina i 

mixta. Al torneig hi van participar un 
centenar de persones, les quals van 
gaudir del pàdel durant tot el cap de 
setmana. Els campions i subcampions 
de la fase final van rebre per part del 
regidor d’Esports, José Ramírez, una 
copa com a reconeixement de la fita 
aconseguida, i els campions i subcam-
pions de consolació una medalla.

Classificació del Torneig:
-Categoria masculina: fase final: 
guanyadors del torneig, Manel Parra i 
José Martínez; subcampions, Marc 
Navarro i Alfons Ferreira. Consolació: 
guanyadors, Manel Valero i Pedro 
González; subcampions, Francesc 
Guardiola i Joan Pol Minguet  
-Categoria femenina: fase final: 
guanyadores del torneig, Gina Jorba i 
Lídia Ganduxé; subcampiones, M. Pau 
Nualart i Marta Maraña. Consolació: 
guanyadores, Mònica Diez i Anna 
Caparrós; subcampiones, Pilar Torras i 
Judit Bartolí
-Categoria mixta: fase final: guanyadors 
del torneig, M. Pau Nualart i Guillem 
Pujol; subcampions: Gina Jorba i Joan 
Pol Minguet. Consolació: guanyadors, 

Irene Vila i Joan Barceló; subcampions, 
Mònica Fernández i Jordi Galan

Èxit de la Tirada de Festa Major

Com cada any, incorporada dins de la 
Festa Major de Corró d'Avall, el 15 de 
setembre de 2013 el Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses va celebrar una 

tirada social que va consistir, d'una 
banda, en una exhibició dels arquers 
del club i, de l’altra, en una jornada de 
portes obertes a les persones que van 
voler provar aquest esport. 

Hi va haver presència de veïns de les 
Franqueses durant tota la jornada, 
especialment d’infants, alguns dels 
quals van demostrar excel·lents 
condicions per a la pràctica del tir amb 
arc. L'acte va finalitzar amb un aperitiu 
per als arquers i assistents.

Santi Segú guanya el 
Campionat de Contrarellotge de la 
Unió Ciclista 
Les Franqueses

El 22 de setembre de 2013 la Unió 
Ciclista Les Franqueses va organitzar el 
seu Campionat de Contrarellotge, 
aquest any amb la novetat que es van 
fer les dues cronos en un mateix dia: la 
de Corró i la cronoescalada de 
Montmany. Un total de 36 corredors 
van participar-hi. 

El guanyador de la crono de Corró va 
ser Miquel Novellas, amb un temps de 
13 minuts i 14 segons, i el guanyador 
de la crono de Montmany va ser Santi 
Segú, amb un temps de 9 minuts i 34 
segons. La suma dels temps va fer que 
el guanyador final fos Santi Segú. En 
les diferents categories, els guanyadors 
van ser els següents: Femina, Laura 
Cunillera; Elit, Oriol Aguilera; Master 
30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; 
Master 50, Chris Goere.

El Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació professional de 
jugadors

Des del mes d’octubre de 2013 i fins al 
mes de juny de 2014, el camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació per a jugadors de futbol 
impulsat per entrenadors majoritària-
ment provinents del RCD Espanyol. 
Molts d’ells són vallesans, com el 
franquesí Carles Martínez, entrenador 
de l’infantil de l’Espanyol, el roquerol 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del club barceloní, Xavi 
Díaz, responsable de Mitjans Audiovi-
suals i Anàlisi del Joc del Futbol Base 
de l’Espanyol, i Oriol Olivé, de l’RCDE 
Stage. Completen l’equip tècnic Joan 
Argemí, del FC Cardedeu, i Ferran 
Bramona, del RCDE Stage. Hi ha 
apuntats uns 30 jugadors, que entrenen 
els dilluns i dimarts de 17.30 a 19.30 h.

Segons l’empresa que han creat 
aquests tècnics per poder fer aquesta 
activitat, Alwaysoccer Barcelona, “els 
objectius i continguts de les sessions 
d’entrenament estan orientats a la 
millora tècnica i tàctica del jugador, per 
aconseguir que aquest resolgui amb 
èxit les diferents situacions exigides pel 
joc”. Així, els principals atractius 
d’aquesta oferta són els entrenaments 
en grups reduïts, la metodologia 
adequada a cada edat, l’aprofundiment 
de la tècnica individual i col·lectiva, la 
millora dels conceptes tàctics, els 
consells dietètics i mèdics, i l’assesso-
rament al jugador en tot allò que 
envolta el món del futbol. 

El passat 23 de setembre, dins de les 
jornades de portes obertes que va 
oferir l’empresa, els joves assistents 
van rebre la visita de l’entrenador de 
porters i exporter de l’Espanyol Tommy 
N’Kono, responsable del centre de 
tecnificació per a porters que tindrà lloc 
els mateixos dies i hores al camp de 
futbol de Corró d’Amunt.

El lligam d’aquest centre de tecnificació 
amb el club blanc-i-blau és molt estret. 
Un dels incentius que ofereix és que, si 
la direcció d’Alwaysoccer ho creu 
convenient basant-se en la qualitat de 
cada jugador, els alumnes podran fer 

les proves per entrar al RCD Espanyol 
gestionades des del centre.
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La franquesina Anna Riera queda 
segona a la Marató de Collserola

Anna Riera i Pla, veïna de Corró d’Avall 
de 47 anys, va quedar en segona 

posició de la general femenina a la XIX 
edició de la Marató de Collserola, que 
es va disputar el 6 d’octubre de 2013. 
Es tracta d’una de les clàssiques de les 
curses de muntanya. El Patronat 
Municipal d’Esports felicita per aquesta 
gesta l’atleta del Club Atletisme 
Canovelles i l’anima perquè continuï 
aconseguint èxits.

Jornada d’hípica per a 18 alumnes 
de la Fundació Apadis

El 17 d’octubre de 2013, 18 alumes del 
curs de formació laboral Plusmotiva de 
la Fundació Apadis van poder gaudir 
d’una jornada d’equitació adaptada 
dirigida pels professionals del Centre 
Hípic Mas Batlló, del municipi de Malla.

Els nois i noies van poder comprovar 
que l’equitació adaptada afavoreix la 
millora de l’equilibri i la mobilitat, la 
comunicació, la millora del to muscular, 
la deambulació i la coordinació, el 
control dels reflexos, la relaxació que 
aporta i la millora de l’autoestima. Com 
que l’activitat s’aconsegueix fer molt 
ràpidament, el reforç positiu per a la 
persona és immediat.

Gràcies a la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Diputació de 
Barcelona, aquests nois i noies van 

gaudir d’un dia rodó, que va culminar 
amb un dinar dins de les mateixes 
intal·lacions.

L’equip franquesí format per Santi 
Segú i Marc Ortega guanya les 3 
hores de resistència de BTT de 
Corró d’Amunt

El 20 d’octubre de 2013 es va disputar 
la setena edició de les 3 hores de 
resistència de BTT de Corró d’Amunt, 
enguany darrera prova puntuable de la 
I Challenge Resistència BTT del Vallès. 
Hi va haver més participació que mai 
amb 52 equips i 110 corredors en total. 
El guanyador de la prova va ser l’equip 
format pels franquesins de la UCLF 
Santi Segú i Marc Ortega, mentre que 
en el global de la classificació d’aquesta 
primera Challenge va quedar en primer 
lloc l’equip del celoní Tomàs Misser.

Enguany, l’organització, el Club Ciclista 
Corró d’Amunt, va fer un canvi en la 
sortida i la meta del recorregut. Fins 
ara havia estat a la finca de la Nissan i 
aquesta vegada s’ha fet al centre de 
Corró d’Amunt, concretament a la 

carretera, a la zona esportiva, entre el 
camí del restaurant Tastaolletes i el 
restaurant Les Quatre Llunes. Un canvi 
que ha agradat molt els participants i 
que ha fet més atractiva la cursa per a 
la gent del poble.

El premi al club que va aportar més 
participants a la cursa va ser per al 
T-Bikes de Lliçà d’Amunt. Cal recordar 
que també es va disputar la cursa d’1 
hora de resistència infantil, amb la 
participació de 21 corredors, dos dels 
quals de Corró d’Amunt.

Una de les anècdotes de les 3 hores de 
resistència BTT de Corró d’Amunt 
d’enguany va ser la presència d’un 
equip de TV3, atret per la tecnologia 
dels xips controladors que portaven els 

participants, una novetat en aquest 
tipus de curses.

Els clubs de bàsquet i d’handbol 
de les Franqueses van rebre el 
premi Trofeu 
Campions del Mundo 
Deportivo

El 25 d’octubre de 2013 el diari esportiu 
Mundo Deportivo i El Corte Inglés van 
organitzar una nova edició –la trente-
na– del Trofeu Campions, en què 
s’homenatja els clubs catalans per les 
gestes esportives que van aconseguir 
la passada temporada. Enguany hi van 
anar 215 equips de 26 disciplines que o 
bé van quedar campions de les seves 
lligues o bé van pujar de categoria. El 
nostre municipi també va ser-hi 
present, de la mà del Club Bàsquet Les 
Franqueses i de l’AE Handbol Les 
Franqueses.

En concret, es va premiar el CB per 
haver assolit l’ascens a 2a Catalana de 
l’equip sènior femení i l’AEH per 
l’ascens a 2a Catalana del seu sènior 
masculí. Van ser presents a l’acte en 
representació d’aquests clubs Esteve 
Moliner, president del CB Les Franque-
ses, i Mireia Gassull i Carme Ortega, de 
l’AEH Les Franqueses, que van 
assistir-hi en substitució del seu 
president, Rafael Rosario, que no hi va 
poder anar per motius laborals. A més, 
també van assistir a la gala l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

El lliurament de premis va tenir lloc a 
l’Hotel Juan Carlos I de Barcelona i va 
comptar amb l’assistència de 500 
persones.

Gran matinal de ciclocròs 
diumenge al parc de Milpins

El 27 d’octubre de 2013 al matí es va 
disputar al parc de Milpins de Corró 
d’Avall la primera prova de la Copa 
Catalana de Ciclocròs d’aquesta 
temporada, amb la participació de 127 
ciclistes. L’organització d’aquesta 
activitat va anar a càrrec de la Unió 
Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports.

Es van disputar tres curses, una per a 

les categories d’aleví, infantil i cadet, 
una altra per a les categories júnior, 
fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la 
darrera per a master 30, elit i sub 23. El 
guanyador de la cursa en elit va ser el 
celoní Tomàs Misser. Pel que fa al 

palmarès franquesí, cal destacar el 
segon lloc de Santi Segú a la categoria 
master 30, el segon lloc de Marc 
Ortega a la master 40, i el primer lloc 
d’Antoni Serra a la master 60.

El Patronat Municipal d’Esports 
renova els convenis de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses i amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Club Bàsquet Les Franqueses i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses van renovar durant el mes 
d’octubre de 2013 els convenis de 
col·laboració que van signar l’any 
passat amb el Patronat Municipal 
d'Esports. Aquest és el tercer any que 
es formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
Patronat i el CB Les Franqueses, i entre 
el Patronat i l’AEH 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.  

Al conveni es marca que el Patronat 
Municipal d’Esports serà el responsable 
d’establir la programació i la coordina-
ció d’aquestes activitats, mantenint la 
direcció del programa sota la supervi-
sió de la gerència del Patronat 
Municipal d'Esports. Igualment, el PME 
serà qui sufragarà les despeses 
d’execució dels programes referents 
als següents aspectes: gestió adminis-
trativa, coordinació tècnica, material 
esportiu, instal·lacions esportives, 

llicències, assegurances, arbitratges i 
equips de roba esportiva. Per la seva 
banda, ambdós clubs adquireixen el 
compromís de realitzar el programa 
d’activitats de l'Escola Esportiva 
Municipal i les activitats de promoció a 
les escoles de les Franqueses sota la 
programació, coordinació i supervisió 
del Patronat Municipal d'Esports, així 
com la col·laboració en aquelles 
activitats puntuals que organitzi el 
Patronat Municipal d'Esports.

Finalitza el manteniment 
semestral de la gespa artificial 
dels camps de futbol 
municipals

A finals del mes d’octubre de 2013 van 
finalitzar els treballs de manteniment 
semestral de la gespa artificial dels 
camps de futbol municipal de les 
Franqueses del Vallès per part del 
Patronat Municipal d’Esports.

El manteniment s’ha efectuat als 
camps de futbol 11 i 7 de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, al 
camp de futbol 7 de la Zona Esportiva 
Municipal de Bellavista, al camp de 
futbol de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt i al camp de futbol 
de la Zona Esportiva de Llerona. 

Les tasques de manteniment de la 
gespa van consistir a repassar les 
juntes i l’estat general dels marcatges, 

revisar les males herbes, replantar 
cautxú a les zones més desgastades i 
revisar l’estat general del camp.

Aquestes actuacions de millora 
s’emmarquen dins del pla continuat de 
manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals de les Franque-
ses del Vallès.

El Club Hoquei Les Franqueses 
comença la lliga de veterans

El 28 d’octubre de 2013 el flamant Club 

Hoquei Les Franqueses va disputar el 
partit de la primera jornada de la lliga 
de veterans. 

Va ser un partit molt igualat que el va 
enfrontar a l’Esplugues i que va acabar 
amb derrota franquesina per 1 gol a 4. 
Quan faltaven 5 minuts per a l'acaba-
ment del matx, el resultat era d’empat 

a 1 gol. L’equip visitant va començar a 
pressionar per tota la pista i l’estratègia 
li va donar resultat, ja que va aconse-
guir amb molta fortuna el segon gol. I 
encara va tenir temps per fer pujar al 
marcador l’1 a 4 final.

El grup que s’entrena amb el PME 
per fer la propera edició de la 
Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-
La Garriga es consolida

Durant el mesos d'octubre i novembre 
de 2013 es va anar consolidant el grup 
del programa Entrena la Mitja els 

integrants del qual van fer la inscripció 
al Patronat Municipal d'Esports. Tots 
aquests participants queden els dilluns, 
dimecres i divendres a les 20 h a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall i realitzen l'entrenament que 
dirigeix el Club d’Atletisme A 4 el km.  

Enguany hi ha menys participants, ja 
que molts pobles veïns també realitzen 
aquest programa i perquè molts dels 
participants ja formen part del Club 
d'Atletisme A 4 el km i, per tant, ja 
entrenen de forma regular durant tot 
l'any.
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Ppresentació dels equips del CE 
Llerona

L’1 de novembre de 2013, al matí, va 
tenir lloc al camp de futbol de la zona 
esportiva de Llerona la presentació de 
tots els equips que formen part del Club 
Esportiu Llerona la present temporada. 

En total hi van assistir més de 300 
futbolistes, nois i noies, de diferents 
edats, que formen part dels 26 equips 
del club. També hi van ser presents els 
coordinadors, entrenadors i delegats 
de cada equip i els membres de la junta 
directiva del CE Llerona, així com 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez.

El Club A 4 el km participa amb 
setze atletes a la cursa 
Behovia-San Sebastián

Setze atletes del club d’atletisme 
franquesí A 4 el km van participar el 10 
de novembre de 2013 a la cursa 
Behovia-San Sebastián, de 20 km de 
recorregut. 

Les marques que van fer els corredors 
del Club d’Atletisme A 4 el km són les 
següents: Jaume Aragonès, 1 h 11 min 
31 s; Esteban Romero, 1 h 16 min 49 s; 
Joaquim Cardona, 1 h 18 min 40 s; 
Xavier Roca, 1 h 19 min 15 s; Lluís 
González, 1 h 26 min 50 s; Rafa Lora, 1 
h 29 min 20 s; Carmen Martín, 1 h 30 
min 30 s; David Aldonza, 1 h 31 min 14 
s; Jordi Brillas, 1 h 31 min 16 s; Santi 
Carreras, 1 h 32 min 27 s; Daniel 
Priego, 1 h 35 min 22 s; Sergi Alexan-
dri, 1 h 36 min 34 s; Francesca Parra, 1 
h 44 min 51 s; Montse Nzang, 1 h 47 
min 22 s; Núria Buil, 1 h 50 min 4 s; 
Mireia Massot, 1 h 52 min 9 s.

Les instal·lacions esportives reben 
els visitants de 
l'intercanvi Comenius

Alumnes i professors estrangers del 
programa Comenius van visitar 
diversos indrets del municipi al llarg de 
la setmana de l’11 al 17 de novembre 
de 2013. Com que el projecte se 
centrava en l'esport i la salut, l’Escola 

Joan Sanpera i Torras, que va ser  
l'amfitriona d'aquest intercanvi, va 
convidar el grup de visitants a fer una 
visita a les instal·lacions esportives 
municipals, a més a més de la visita 
històrica a l'ajuntament.

En aquesta visita, que va ser concreta-
ment a les instal·lacions esportives de 
Corró d'Avall, el grup va ser rebut pel 
regidor d'Esports, José Ramírez, i el 
director gerent del Patronat Municipal 
d'Esports, Josep Campaña. Un cop feta 
una breu explicació sobre l'equipa-
ment, alumnes i professors van ser 
obsequiats amb el llibre del 30è 

aniversari del Patronat Municipal 
d'Esports. A continuació se'ls va fer 
una visita guiada per les instal·lacions 
en què van poder veure el pavelló 
poliesportiu, el camp de futbol, les 
pistes de tennis, les pistes de pàdel i la 
piscina.

Els visitants, procedents d'Anglaterra, 
Polònia i Islàndia, van marxar el 
diumenge 17. Al llarg dels dies que van 
ser a Catalunya van conèixer el 
municipi de les Franqueses -inclòs 
l'Ajuntament, el seu principal complex 
esportiu i l'entorn general-, la capital de 
comarca, Granollers, i la ciutat de 
Barcelona.

Presentació dels equips 
d’handbol de les Franqueses de la 
temporada 2013-2014

El 16 de novembre de 2013 va tenir lloc 
la presentació de tots els equips 
d’handbol base del Patronat Municipal 
d’Esports juntament amb els equips del 
club AEH Les Franqueses al Pavelló 
Poliesportiu Municipal de les Franque-
ses.

13 equips conformen l’escola d’handbol 
del PME en la temporada 2013-3014: el 
prebenjamí, benjamí masculí A, 
benjamí masculí B, aleví femení A, aleví 
femení B, aleví masculí A, aleví masculí 
B, infantil masculí, infantil femení, cadet 

masculí A, cadet masculí B i cadet 
femení. Per part de l’AEH Les Franque-
ses enguany presenten dos equips, el 
sènior masculí i el juvenil femení.

A partir de les 19 h va tenir lloc la 
desfilada de tots els equips davant 
d'una grada plena. Acte seguit hi van 
haver els parlaments de les autoritats, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el president de l'AEH les 
Franqueses, Rafael Rosario, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez, que van fer 
entrega d'uns rams de flors i plaques a 
tots aquells jugadors que porten 10 
anys practicant handbol al municipi. 

També es va fer un reconeixement als 
periodistes esportius locals Ramon 
Solé, Miqui Güell i Pol Garcia. Per últim, 
es va fer la tradicional foto de grup i 
després les fotografies individuals de 
temporada per a cada equip. 

Abans de la presentació van tenir lloc 
els partits del juvenil femení contra el 
BM Granollers, a les 16 h, i el del cadet 
masculí A contra l’Esplais de Castelló 
d'Empúries, a les 17.30 h. Un cop 
finalitzada la presentació es va jugar el 
partit del sènior masculí davant el 
Vallag, a les 20.15 h.

Francesc Marsol i Ana Belén 
García guanyen la 2a edició de la 
cursa Els 10 km de les Franqueses

El diumenge 17 de novembre de 2013 
a les 10 h va tenir lloc la segona edició 
de la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses, amb sortida i arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El mal temps, tot i que no va 
impedir que la prova se celebrés, va 
fer, això sí, que alguna de les 620 
persones inscrites es quedés casa. 

No va ser el cas de Francesc Marsol i 
Ana Belén García, que van quedar en 
primer lloc en la categoria masculina i 

femenina, respectivament. Marsol va 
fer un temps de 34 min 48 s i Garcia de 
40 min 34 s.

Jaume Aragonès, secretari del Club 
d’Atletisme A 4 el km, entitat que 
organitza la cursa amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, es va mostrar molt satisfet 
amb el nombre de participants, i va 
confirmar que hi haurà una tercera 
edició de la prova l’any vinent.

A banda de la vessant esportiva, 
aquesta cursa té l’objectiu de recaptar 
diners per a la lluita contra el càncer de 
ronyó. Els diners recaptats enguany (un 
mínim de 3 € per inscrit, segons 
Aragonès, més l’aportació de l’empre-
sa patrocinadora Pfizer i la que fa 
l’Ajuntament de les Franqueses) es 
donaran, com l’any passat, a la 
Fundació Privada Institut Recerca de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El Patronat Municipal 
d'Esports signa un conveni amb 
Alwayssoccer

El matí del 22 de novembre de 2013, 
l'empresa Alwayssoccer i el Patronat 
Municipal d'Esports van signar un 
conveni per a l'organització d'activitats 
de formació i promoció esportiva, 
estades i/o jornades de tecnificació al 
municipi de les Franqueses.

Alwayssoccer és una empresa 
especialitzada en l'organització de 
clubs i escoles de futbol, estades, etc. 
El representant de l'empresa va signar 
el conveni amb el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Es planta una alzina per al Bosc 
de La Mitja

El 27 de novembre de 2013 al matí 
diverses autoritats municipals i 
representans de La Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
van plantar una alzina al Bosc de La 
Mitja. Des de 2003 és tradició fer 
créixer el Bosc de La Mitja (a l'avingu-
da de Sant Julià, 64-66, de Granollers), 
per això cada any s'hi planta un arbre. 
Aquest 2013, com que no es tracta 
d'un any olímpic, s'hi ha plantat una 
alzina. A l’acte hi van assistir els 
alcaldes de Granollers i Canovelles, el 

primer tinent de les Franqueses, Esteve 
Ribalta, el regidor d’Esports de les 
Franqueses, José Ramírez, i també el 
regidor d'Esports de la Garriga, Joan 
Esteban, el president de l’AE La Mitja, 
Toni Cornellas, i el president de la 
Federació Catalana d’Atletisme, Joan 
Villuendas, entre altres personalitats. 
Aquest és un dels actes previs a la 
celebració de la cursa.

La primera passejada per a la 
gent gran del cicle “A cent cap als 
cent” té lloc a les Franqueses

El 28 de novembre de 2013 va tenir lloc 
a les Franqueses la primera caminada 
dins el cicle de passejades A cent cap 
als cent que organitza la Diputació de 
Barcelona juntament amb els pobles i 

ciutats adjuntats. Aquest programa va 
destinat a persones de més de 65 anys 
que fan activitat esportiva en el seu 
municipi.

Els pobles convidats van ser Castellde-
fels, Vilanova i la Geltrú i Santa 
Perpètua de Mogoda. En total, uns 170 
participants, que van poder gaudir dels 
camins i espais de les Franqueses. 

La passejada va començar al voltant de 
les 10 h des del Complex Esportiu 
Municipal en sentit Milpins, on es va fer 
una parada per esmorzar i on seguida-
ment es va reprendre la passejada, que 
va arribar fins a Corró d'Amunt. Un cop 
allà es va fer el dinar de germanor i la 
cloenda de l'acte.

Durant la passejada i tota la jornada hi 
va ser present el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Presentació dels equips del CF Les 
Franqueses

Després de l’ajornament del passat 16 
de novembre per mal temps, el 30 de 
novembre de 2013 va tenir lloc a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall la presentació oficial del CF Les 
Franqueses d’aquesta temporada 
2013-2014. L’acte va començar a les 
16 h amb la desfilada dels 21 equips del 
club, uns 170 jugadors en total.

Després de les fotos oficials de cada 
equip, que es van fer amb els cotxes 
d’època que estaven a la gespa i que 
van cedir per a l’ocasió els patrocina-
dors del club, es va jugar el partit de 3a 
Divisió Catalana que enfrontava el 
primer equip del CF Les Franqueses 
contra l’Olímpic de la Garriga, i que va 
acabar en empat a 1 gol.

DESEMBRE 2013

Els equips prebenjamí i 
benjamí masculí d’handbol del 
PME assisteixen a la Trobada 
Handbolicat de la Llagosta

El 6 de desembre de 2013 va tenir lloc 
a la Llagosta la Trobada Handbolicat de 
la Marató de TV3 on cada any 
participen equips d'handbol de les 
Franqueses. Aquest any era el torn 
dels equips prebenjamí de la Laura 
Saperas i del benjamí masculí del Joan 
Lax. La matinal va consistir a jugar 
partits en format triangular davant 
equips com el Granollers, la Llagosta i 
el Polinyà. Un bon matí gaudint de 
l'esport, companyonia i joc net amb els 
companys d'altres municipis.

El Barça, el Vila-real i la Fundació 
Marcet, campions de la Interna-
tional Golden Cup 2013

El FC Barcelona en categoria aleví, el 
Vila-real CF en benjamí i la Fundació 
Marcet en prebenjamí van ser els 
equips campions de la segona edició de 
la International Golden Cup que es va 
disputar entre el 6 i el 8 de desembre a 
les Franqueses i a la Garriga. 

Han jugat el torneig més de 50 equips, 
alguns provinents d’Itàlia, com la 
Roma, o d’altres punts de l’Estat 
espanyol, com l’Atlético de Madrid, el 
Vila-real o el Rayo Vallecano, i de clubs 
tan destacats del futbol català com el 
FC Barcelona, el Cornellà, el Sant 
Andreu o l’Europa; uns 700 jugadors 
d’entre 6 i 12 anys d’edat, que han 
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Bateig del km 7 de la Mitja 
Marató amb el nom d’Alfredo 
Codina

El 8 de gener de 2013 es va fer l'acte 
de bateig d'un quilòmetre més de la 
Mitja Marató Granollers-Les Franque-
ses-La Garriga, el km 7, dedicat en 
aquesta ocasió al garriguenc Alfredo 
Codina. El km 7 de la Mitja es troba just 
al davant de l’entrada de la urbanitza-
ció Els Gorchs, a Llerona.

El mateix Alfredo Codina Casals, de 76 
anys, acompanyat dels seus fills Josep i 
Marc, va col·locar la rajola. L’acte va 

comptar amb la presència de l’alcalde 
de les Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, el de Granollers, Josep 
Mayoral, la de la Garriga, Meritxell 
Budó, l’alcalde de Canovelles i 
president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, José Orive, el president 

de l’Associació Esportiva La Mitja, Toni 
Cornellas, així com diversos regidors 
d’aquests ajuntaments i col·laboradors 
de la Mitja.

Toni Cornellas va explicar l’homenatge 
a Alfredo Codina per la seva dedicació 
durant tots aquests anys a la prova. 
Codina es va mostrar molt agraït i 
satisfet de “col·laborar amb tot el que 
es pugui amb el municipi i amb la 
comarca, crec que és el que s’ha de 
fer”. Codina va ser reconegut com a 
ànima i “speaker” de la prova.

60 jugadors participen a la 
jornada de lliga de bàdminton del 
campionat del CEVO

El diumenge 13 de gener de 2013 va 
tenir lloc al pavelló poliesportiu 
municipal de les Franqueses del Vallès 
la jornada de lliga de bàdminton 
corresponent al campionat del CEVO 
(Consell Esportiu del Vallès Oriental). 

Hi van prendre part jugadors de totes 
les poblacions del Vallès Oriental amb 
uns 60 participants entre les diferents 
categories d’infantil, cadet i juvenil, 
masculí i femení. 

L’actuació dels jugadors locals va ser 
notable dins del rànquing. Marta 
Guirado va guanyar en la seva 
categoria en imposar-se a la final a una 

altra jugadora del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, Laura 
Pares, en categoria juvenil femenina. 

En categoria cadet masculí, Borja 
Vinagre va guanyar la seva eliminatòria 
arribant a la final després de superar en 
la semifinal Mario Maqueda, també 
jugador local.

El Club de Tir amb Arc de les 
Franqueses participa al XLVI 
Campionat de Catalunya

El XLVI Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc i el VI Campionat Para-Ar-
chery celebrat el diumenge 13 de 
gener de 2013 a Castellar del Vallès va 
comptar amb la major participació de la 
història: 192 esportistes. Es van 
proclamar 26 nous campions de 
Catalunya.
 
Els arquers més joves del Club de Tir 
amb Arc de les Franqueses van fer 
gala d’una gran serenitat en la 
competició i van suportar sense queixa 
el fred que feia al pavelló. Destaca la 
medalla de bronze aconseguida per 
Izan Garcia en la modalitat d’arc 
recorbat en categoria esquirol amb 250 
punts i la cinquena posició en la 
mateixa modalitat de Joan Arnal amb 
233 punts. Guerau Camí va aconseguir 
medalla d’or en la modalitat d'arc nu 
categoria esquirol. Els germans Oriol 

Ros i Adrià Ros van quedar sisens. El 
primer en arc recorbat cadet i el segon 
en arc recorbat aleví.
 
El president del Club, Juan Antonio 
Galo, va competir en arc compost 
categoria sènior. Li van faltar molt pocs 
punts per passar a les eliminatòries 
però va estar tota la jornada donant 
suport als companys. Ángel Galiano es 
va enfrontar en les eliminatòries amb el 
qui va ser finalment el campió de 
Catalunya en la modalitat d’arc nu 
sènior.

Lliurament de l’equipament 
esportiu als monitors del Club A 4 
el km que col·laboren amb el 
programa Entrena la Mitja

El 15 de gener de 2013 va tenir lloc a la 
sala de plens de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès el lliurament de 

l’equipament als monitors del Club A 4 
el km que van col·laborar amb el 
programa Entrena La Mitja a les 
Franqueses. Amb aquest acte es va 
reconèixer la seva tasca envers la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

L’acte va comptar amb la presència del 
regidor d’Esports, José Ramírez, el 
president del club d’atletisme franquesí 
A 4 el km, Toni Flores i, en representa-
ció de l’Associació Esportiva La Mijta, 
Toni Cornellas i Joan Villuendas. Es van 
lliurar 25 equipaments per als monitors, 
que en aquesta edició va comptar amb 
més de 130 inscrits. El paquet constava 
d’una samarreta de màniga curta, unes 
malles i un tallavent.

Les jugadores de l’amateur 
femení del CF Bellavista Milán fan 
un calendari per aconseguir 
recursos econòmics

Les components de l’equip amateur 
femení del CF Bellavista Milán van fer 

un calendari del 2013 amb l’objectiu 
d’obtenir ingressos extres amb la seva 
venda que ajudessin a cobrir el 
pressupost de la temporada.

Aquest conjunt milita en la màxima 
categoria territorial catalana la qual 
cosa suposa un augment de despeses 

molt considerable en relació a la 
categoria on jugaven la campanya 
anterior. Es van editar un total de 500 
calendaris que es venien a un preu de 5 
euros cadascun. Com és habitual en 
aquest tipus de calendari, les jugadores 
de l’amateur femení del CF Bellavista 
Milán sortien als diferents mesos de 
l’any.

Gran tarda d’handbol a les 
Franqueses amb el partit entre el 
BM Granollers i l’US Ivry francès

Les Franqueses del Vallès va viure el 
17 de gener de 2013 una fantàstica 
tarda d’handbol al Pavelló Poliesportiu 
Municipal amb el partit internacional 
que va enfontrar el BM Granollers i 
l’US Ivry, equip de la lliga francesa. Els 
dos equips van jugar amb molta 
intensitat oferint grans moments 
d'handbol. A la mitja part del partit es 
va sortejar una samarreta del BM 
Granollers signada per tots els jugadors 
del primer equip, que va anar a parar a 
una seguidora de l'equip francès. 
Durant el descans també es va 
aprofitar per fer un partidet entre 
l’equip aleví masculí de les Franqueses 
i el del BM Granollers. El resultat final 
del partit entre el BM Granollers i l’Ivry 
francès va ser de 31-26 a favor dels 
primers.

Alta participació al XXI Cros 
Escolar i al XVIII Cros Popular 
malgrat les previsions de mal 
temps

El dissabte 19 de gener de 2013 es va 
celebrar el XXI Cros Escolar i el XVIII 

Cros Popular de les Franqueses del 
Vallès amb una participació molt 
elevada: un total de 430 corredors i 
corredores, una vintena menys que a 
l’edició de l’any passat. Són unes xifres 
molt positives si es tenen en compte les 
previsions d’intenses pluges que hi 
havia per a aquest dia.

La prova, organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports amb la col·labora-
ció del Club Fondistes Bellavista, el club 
A 4 el km, el CB Les Franqueses i 
l’AEH Les Franqueses, amb el suport 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
es va disputar al parc de Milpins de 
Corró d’Avall, com l’any passat.

Com és habitual, les primeres curses 
que es van fer, a partir de dos quarts 
de deu del matí, van ser les dels 
corredors de més edat per tal que els 
nois i noies més petits participessin 
quan les temperatures fossin més altes, 
per bé que el temps va ser molt millor 
de l’esperat i només va ploure en 
alguns moments.

El guanyador del Cros Popular en 
categoria masculina va ser Toni 
Antúnez, de l’equip Aire Esport, mentre 
que en categoria femenina es va 
imposar Carmen Martí, del club A 4 el 
km.

A continuació es van disputar les 
proves de cadet masculí (Andrés 
Campoy, CA Canovelles) i femení 
(Núria Carbonell, CA Montornès), 
infantil masculí (Nabil Aldori, EE la 
Garriga) i femení (Carla Pérez, CA 
Montornès). Cap a les 11 del matí va 
tenir lloc la primera entrega de premis 
de les curses disputades.

A la segona part de la matinal es van 
córrer les curses dels més petits, de 

major a menor edat. Els guanyadors a 
les diferents categories van ser: aleví 
masculí, Álex Salgado, EE la Garriga; 

aleví femení, Inas Kajtih, EE la Garriga; 
benjamí masculí, Álex Lozano, CA 
Granollers; benjamí femení, Aymara 
Danieluk, CA Granollers; prebenjamí 
masculí, Pol Granado, CA Canovelles, 
prebenjamí femení, Carla Casellas, 
Escola Guerau de Liost; mini masculí, 
David Mateos, Escola Colors, i mini 
femení, Noa Robles, Escola Guerau de 
Liost.

El lliurament de premis va anar a 
càrrec de l’alcalde de les Franqueses 
del Vallès, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports, José Ramírez, i els represen-
tants del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental Santi Gener i Maria Antònia 
Jorba. Tots els participants van rebre 
una samarreta commemorativa i 
esmorzar al finalitzar cada cursa. 

Finalitza el Taller de Danses 
realitzat a l’Escola Camins dins 
del programa d’activitats esporti-
ves per a les escoles

La penúltima setmana de gener de 
2013 va finalitzar el Taller de Danses 
que va tenir lloc a l’Escola Camins dins 
del Programa Esportiu per a les 
Escoles del Patronat Municipal 
d’Esports. “Peu Polidor”, “La masove-
ra”, “El ball de la civada”... van ser 
algunes de les danses populars 
catalanes que els alumnes de 1r de 
Primària de l’Escola Camins van ballar 
dins de les classes d’iniciació a la 
Dansa que el Patronat Municipal 

d’Esports porta a terme als centres 
escolars del municipi, a través del 
Programa d’Activitats Esportives per a 
les escoles 2012-2013.

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, 
campió de Catalunya

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, i Cristina 

Sanz, del Club Diagonal, es van 
proclamar campions del XVI Campionat 
de Catalunya, celebrat del 9 al 27 de 
gener de 2013 a les instal·lacions de 
Baix Bowling de Sant Vicenç dels 
Horts.

Artur Colomer, amb un total de 3.825 
pals, (212,50 de mitjana) va guanyar 
amb comoditat la final que va tenir lloc 
el 26 de gener, seguit per Álvaro-José 
Cardona, del Club Barcelona (3.735 
pals). Marcial Ovide (3.675 pals), del 
BC Diagonal de Barcelona, amb una 
sèrie final de 1.301 pals, va assolir la 3a 
posició.

Diumenge 27 va ser el torn de la final 
femenina, Cristina Sanz (3.414 pals), 
del Club Diagonal, va guanyar la prova 
en una ajustada final amb la seva 
companya d’equip Roser Romero 
(3.322 pals) i Lia Mojarro (3.291 pals), 
del Club Seven-3 de Sant Esteve 
Sesrovires.

Les millors sèries va ser per a Marcial 
Ovide i Roser Romero amb 1.301 i 
1.211 pals respectivament, i les millors 
partides les van assolir Cristina Sanz, 
amb 244 pals, i Artur Colomer, amb 
268 pals. La competició estava 
organitzada per la Federació Catalana 
de Bitlles i Bowling amb el suport del 
Consell Català de l’Esport.

FEBRER 2013

El campió olímpic Kiprotich 
guanya la Mitja més 
multitudinària

La 27a edició de la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
disputada el diumenge 3 de febrer de 
2013 va ser la més multitudinària de les 
celebrades fins ara, amb 10.000 
corredors, 2.000 més que en la 
passada edició.

El favorit de la prova, l’actual campió 
olímpic Stephen Kiprotich es va 
imposar amb un temps d’1 h 01 min 15 
s, seguit a 3 segons de Carles Castillejo, 
que va fer una excel·lent cursa. 

Amb aquesta marca Castillejo va batre 
el rècord de Catalunya. En tercer lloc 

va quedar el kenyà David Maru, amb un 
temps d’1 h 3 min 53 s.

En categoria femenina la primera atleta 
va ser la kenyana Jebichi Yator, amb 1 
h 14 min 24 s; la segona, Vanessa 
Veiga, amb 1 h 15 min 1 s; i la tercera, 
la navarresa Raquel Gómez, amb 1 h 
15 min 26 s.

També s’ha de destacar, com passa 
des de fa anys, la gran afluència de 
públic als carrers animant els atletes al 
llarg del recorregut. Al seu pas per les 

Franqueses els atletes també van 
comptar amb el suport de l’Escola 
Municipal de Música Claudi Arimany de 
les Franqueses del Vallès. El Combo de 
l’escola va interpretar diverses peces 
musicals mentre els corredors feien la 
cursa.

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez, van seguir la prova al llarg del 
matí i també van ser presents al 
lliurament de premis de premis que es 
va realitzar en finalitzar la cursa.

Mònica Ausàs i Francesc Garcia, 
elegits millors esportistes 
amateurs a la XVII Nit de l’Esport 
de les Franqueses

La XVII Nit de l’Esport de les Franque-
ses del Vallès, que es va celebrar el 
divendres 8 de febrer, va tornar a ser 
un èxit. 

Més de 400 persones van assistir a 
l’acte organitzat pel Patronat Municipal 
d’Esports en el qual es fa un reconeixe-
ment públic i es premia aquells 
esportistes, persones i entitats 
esportives locals que van destacar pels 
seus èxits i dedicació durant la 
temporada 2011-12.

En aquesta edició es va premiar 
Mònica Ausàs, del Club Balonmano 

CLEBA León, i Francesc Garcia, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses, com a 
millors esportistes amateurs.

Cal destacar que la gala va comptar la 
presència de la granollerina Laia Pons, 
medallista olímpica als Jocs de Londres 
amb l’equip espanyol de natació 
sincronitzada. A més de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
també regidors de l’equip de govern 
Rosa Maria Isidro, Rosa Maria Pruna, 
Esteve Ribalta, Josep Randos, Gisela 
Santos i Vanessa Garcia, eren presents 
a l’acte el director general de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya, Gerard 
Figueras, el diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom, 
el coordinador d’Esports de la Diputa-
ció de Barcelona, Daniel Laga, i el 
senador i president de la Taula 
Assessora de l’Esport Català, Josep 
Maldonado.

El programa de la nit es va iniciar amb 
el lliurament dels diplomes als 73 
nominats i nominades, esportistes de 
les categories promoció masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1999 i 
2003), categoria formació masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1994 i 
1998), categoria amateur masculí i 
femení (nascuts al 1993 i anys 
anteriors) i categoria millor entrena-
dor/a. Després del sopar es va donar 
pas al lliurament dels guardons 
corresponents a les gestes esportives 
en reconeixement per haver assolit 
destacades fites durant la temporada 
2011/2012, als mèrits personals i als 
premis especials.

Acte seguit va arribar l’hora de 
conèixer els millors esportistes en les 
diferents categories. El premir al millor 
entrenador/a va ser per a Xavier 
Corbinos, del Patronat Municipal 

d’Esports, secció handbol, campió de la 
lliga infantil femení d’handbol, 2n 
classificat a la fase sector del Campio-

nat d’Espanya i 3r al Campionat de 
Catalunya. En categoria promoció 
femení, el guardó va ser per a Wiam 
Koubiss, del Karate Nokachi, campiona 
de Catalunya en la disciplina de kumite 
individual i per equips i subcampiona 
de Catalunya en la disciplina de kata. 
En categoria promoció masculí el premi 
va ser per a Oriol Miró, de la Unió 
Ciclista Les Franqueses, guanyador de 
la triatló de l’Ametlla i de la duatló 
d’Altafulla i tercer a la duatló de 

Granollers. En categoria formació 
femení va ser premiada Tania Henán-
dez, del Club Natació Granolers, 
campiona d’Espanya i de Catalunya 
d’hivern i estiu de combo i membre de 
la selecció espanyola infantil de natació 
sincronitzada. En categoria formació 
masculí el guardó va ser per a Pol 
Torres, del BM Granollers, campió de 
Catalunya i d’Espanya per equips i 
subcampió d’Espanya amb la selecció 
catalana. 

Els darrers premis van ser per als 
millors esportistes en categoria 
amateur. En amateur femení la 
guanyadora va ser Mònica Ausàs, del 
Club Balonmano León, jugadora a la 
lliga ABF d’handbol femení, la màxima 
categoria estatal, i membre de la 
selecció espanyola júnior. En categoria 
amateur masculí el guanyador va ser 
Francesc Garcia, de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, 3r classificat en categoria 
elit al campionat de ciclocròs de Lleida, 
4t al ciclocròs de Mataró, 5è a la prova 
del Campionat de Catalunya de Vic i 5è 
a la prova del Campionat de Catalunya 
de Ciclocròs disputada a Corró d’Avall. 

Golbol i corfbol durant la Setmana 
Cultural a l’escola Guerau de Liost

L’escola Guerau de Liost va celebrar, 
del 4 al 8 de febrer de 2013, la 10a 
Setmana Cultural, dedicada enguany a 
“La Vida Saludable”. Durant aquests 
dies es van fer un munt d’activitats 
sobre la bona alimentació, les actituds 

positives i optimistes que ens fan ser 
feliços i també l’activitat física. Entre 
d’altres, es van practicar dos esports 
poc coneguts com el golbol i el corfbol, 
i van poder provar l’experiència de 
desplaçar-se en una cadira de rodes. 
Aquests esports tenen com a principal 
característica que són integradors. Així, 
el golbol el practiquen esportistes 
invidents o deficients visuals i al corfbol 
els equips són mixtos, formats per 
quatre homes i quatre dones.

Més de 350 participants a la 
pedalada L’Aventura és l’aventura 
2013 de la UC Les Franqueses

La pedalada L’Aventura és l’aventura, 
que es va disputar el diumenge 17 de 
febrer de 2013, va tornar a ser un èxit, 
amb 370 participants. La prova, 
organitzada per la Unió Ciclista Les 
Franqueses amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports tenia dos circuits, 
amb sortida i arribada al parc de 
Milpins de Corró d’Avall.  El primer 
circuit, de dificultat alta, era un 
recorregut de 40 km mentre que el 
circuit de dificultat mitjana-baixa era de 
20 km. El guanyador de la cursa en 
categoria masculina va ser Marc 
Trater, mentre que Anna Villar es va 
imposar en categoria femenina. L'acte 

de lliurament dels trofeus va comptar 
amb la presència de l'alcalde de les 
Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, i del regidor d'Esports, José 
Ramírez, així com del president de la 
UC Les Franqueses, Toni Serra. Tots 
els participants van ser obsequiats amb 
una samarreta commemorativa i 
l'esmorzar.

El Facebook del Patronat 
Municipal d’Esports supera els 
1.000 seguidors en el seu primer 
any de creació

A punt de complir-se (març 2013) l’any 
de la creació del Facebook del Patronat 

Municipal d’Esports de les Franqueses 
del Vallès aquest projecte de comunica-
ció 2.0 ja compta amb 1.100 seguidors.

La presència del PME al Facebook, que 
es va produir al mes de març del 2012, 
s’orientava cap a la difusió dels 
esdeveniments i activitats esportives 
que es realitzen al municipi. Aquest 
objectiu de comunicació, de generació 
de debats i d’interacció amb la 
ciutadania que és el Facebook s’està 
aconseguint plenament.

La presència del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses a les 
xarxes socials es complementa amb el 
Twitter, que també s’utilitza per donar a 
conèixer notícies esportives, l’agenda 
esportiva del cap de setmana i 
informacions puntuals.

El Twitter del PME és @Pmesportslf i 
l’adreça de Facebok és www.face-
book.com/patronatmunicipaldes-
ports.lesfranqueses.

Bona experiència de l’Escola de 
Bàsquet a la visita al Palau 
Blaugrana per veure un partit de 
l’Euroleague

El 28 de febrer de 2013 una expedició 
de quaranta persones va assistir al 
partit d’Euroleague entre el Futbol Club 
Barcelona i el Kimski de Moscou. Com 

cada any el Patronat Municipal 
d’Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses organitzen la tradicional 
sortida anual al Palau Blaugrana per 
veure un partit en directe. En aquesta 
ocasió els prop de quaranta franque-
sins van poder veure l’escalfament en 
directe dels jugadors. 

Els més petits, emocionats, van poder 
fotografiar-s’hi. Per la seva banda, els 
jugadors es van mostrar molt simpàtics 
i atents. En un partit molt intents es va 

acabar imposant el FC Barcelona per 
71 a 69.
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Dues seleccions universitàries 
japoneses d’handbol 
s’enfronten als equips de les 
Franqueses

El dimarts 5 de març de 2013 va tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses del Vallès dos partits 
d'handbol de caire amistós amb dues 
seleccions universitàries japoneses que 
realitzaven una estada a Barcelona. 

En un partit es van enfrontar l'equip 
cadet femení de l'Handbol Les 
Franqueses amb el Chugoku Handball 
University Japan, i al segon l'equip 
sènior masculí i el Shikoku Handball 
University Japan. La bona predisposi-

ció per part dels combinats va perme-
tre veure un gran espectacle. 

Com a mostra de benvinguda es va 
entregar a les seleccions japoneses 
unes banderoles representatives i uns 
pins de la celebració del 30è aniversari 
del Patronat Municipal d’Esports. Els 
capitans Paula Bertos i Santi Tomàs 
també van entregar sengles plaques 
commemoratives als capitans dels 
equips japonesos. Acabats els partits es 
va fer una fotografia de grup amb tots 
els presents. 

El regidor d'Esports, José Ramírez, 
acompanyat del president, Rafael 
Rosario, i altres directius de l’AEH Les 
Franqueses, va lliurar de record per la 
seva estada al municipi franquesí una 
reproducció de la façana de l'Ajunta-
ment als dos conjunts universitaris 
japonesos. Finalment es va servir un 
petit refrigeri per a tots els jugadors i 
jugadores.

Donació dels beneficis de la cursa 
“Els 10 km de les Franqueses” a 
l’Hospital de Sant Pau

El 12 de març de 2013 a la tarda es va 
fer a l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona l'acte de donació dels 
beneficis de la cursa Els 10 km de les 
Franqueses amb la presència del Club 
d'Atletisme A 4 el km de les Franque-
ses del Vallès i la Fundació Privada 
Institut Recerca de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP).

Per part de l'IRHSCSP hi van assistir el 
Dr. Barnada, director del servei 
d'Oncologia de l'Hospital de Sant Pau, i 

el Dr. Kulisevsky, Director General 
IRHSCSP, i per part del club A 4 el km 
la impulsora de la cursa, Meritxell 
Riera, i el vicepresident de l’entitat, 
Javier Ramírez.

El Club A 4 el km va lliurar als repre-
sentants de l’hospital un taló per un 
import de 2.415 €, que correspon als 
beneficis que es van assolir a la 1a 
cursa benèfica Els 10 de les Franqueses 
celebrada el 18 de novembre de 2012. 

Els diners es destinaran al Servei 
d'Oncologia Mèdica per realitzar 
estudis d'investigació per a la curació 
del càncer de ronyó.

Sortida del grup d’Activitat Física 
per a la Gent Gran a Manresa

El divendres 15 de març de 2013 el 
grup d’Activitat Física per a la Gent 
Gran va realitzar una sortida al municipi 
de Manresa. Aquesta activitat 
s'emmarca dins del programa de 
passejades “A cent cap als cent”, de la 
Diputació de Barcelona.

El punt de trobada del grup va ser 
l’habitual en aquestes ocasions, el 
Complex Esportiu Municipal de les 

Franqueses, per agafar l’autocar i 
dirigir-se cap a Manresa. Un cop allà 
van rebre els representants de la resta 

de municipis que també participaven 
en l’activitat: Corbera del Llobregat, El 
Prat del Llobregat i Manresa, 350 
participants en total.

La caminada va iniciar-se a les 9.30 h 
al Complex El Congost i van anar fins a 
la Torre de Santa Caterina, per 
continuar la marxa fins a l’Ermita de la 
Guia i, per últim, el darrer tram fins al 
Parc del Cardener. Va ser un recorre-
gut d'11 km. Per finalitzar l’activitat, es 
va realitzar un dinar de germanor amb 
tots els grups.

Finalitza el torneig de Pàdel 
Blackcrown Les Franqueses

El 4 de març de 2013 va començar el 
Torneig de Pàdel Blackcrown organitzat 
per +9 Pàdel i Blackcrown amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. En aquesta competició hi 
van participar 80 parelles repartides en 
les diferents categories: masculí B i C, 
femení B i C i mixta B i C.

El torneig havia de finalitzar el 10 de 
març però a causa de la pluja va 
acabar el dissabte 16 de març. Aquest 
últim dia es van jugar les finals de cada 
categoria i es va fer l’entrega de 
premis, que va comptar amb la 
presència de l’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, i del regidor 
d’Esports, José Ramírez. Tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l’organització i també van 
entrar en el sorteig de diferents regals.

Set equips de les Franqueses 
participen a la Trobada de Mini-
handbol

El 17 de març de 2013 va tenir lloc la 
trobada de minihandbol a Granollers. 

Els equips de les Franqueses que van 
participar-hi van ser un total de set: 1 
prebenjamí, 2 benjamins masculins i 1 
femení, 2 alevins masculins i 1 femení.

El torneig consistia a jugar una fase 
prèvia i a continuació els equips 
classificats jugaven la fase final. El 
prebenjamí i el benjamí masculí van 
passar a la fase final. Van perdre 
davant els que finalment van acabar 
guanyant el torneig, l'Handbol Bordils i 
el BM la Roca 1.

Amb tot, s’ha de destacar la bona 
representació i participació per part de 
tots els jugadors a la trobada i 
felicitar-los per la gran feina feta.

Dos equips del PME a la Trobada 
d’Escoles de Bàsquet

El 17 de març de 2013 es va realitzar la 
tradicional Trobada d'escoles de 
bàsquet que organitza l'Escola Pia de 
Granollers. Dos equips de l'Escola de 
Bàsquet del Patronat Municipal 
d'Esports van participar d'aquesta 
divertida i entretinguda trobada matinal 
que va combinar bàsquet i diversió.

En aquesta edició la trobada es va 
realitzar al Pavelló Congost de 
Granollers i per a molts jugadors/es va 
ser el seu primer partit amb reglament. 
Per part franquesina, van participar-hi 
els equips entrenats per Josep Lozano i 
l'equip dirigit per Sarai Budia i Carla 
Alacambra, tot i que també van anar-hi 
jugadors del grup de l’Escola que 
entrena Guillem Estrada.

El format de trobada d'aquest any 
combinava partits de bàsquet i 
concursos individuals, amb altres 
activitats esportives. Un cop acabats 
els partits i activitats, tots els partici-
pants van ser obsequiats amb un regal 
commemoratiu.

Exitosa participació als 
Tornejos de Setmana Santa 2013 
dels equips de bàsquet del PME

Les vacances de Setmana Santa no 
van aturar el bàsquet. Així, els equips 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
categories mini masculí i cadet femení 
van participar en el X Torneig de 
Cambrils i el I Torneig Mercat del Ram 

de Vic, respectivament.

El mini masculí, entrenat per la Carla 
Alacambra i la Sarai Budia, va estar 
cinc dies a terres tarragonines en un 
torneig de primer nivell on es van 
combinar activitats basquetbolístiques i 
experiències de convivència que molts 
d’ells no oblidaran. Esportivament, van 
assolir la millor classificació en els 
darrers anys de participació: el cinquè 
lloc. El dissabte 23 de març de 2013 
van començar el torneig contra l’equip 
local de Cambrils perdent per un ajustat 
64-58 en un partit d’allò més trepidant. 
L’endemà es van imposar al BC Sant 
Quirze per 67-54 en un molt bon partit 
dels jugadors entrenats per la Carla. 
Molt encert en el llançament i un forta 
defensa tota la pista van ser les claus 
de la victòria. A la tarda, l’esforç del 
matí els va passar factura i van perdre 
per 65-38 contra el Toulouse francès. 
La derrota contra el Toulouse va 
condemnar l’equip a haver de lluitar pel 
cinquè lloc. En aquesta fase es va 
imposar al Bàsquet Altafulla per 70-17 i 
a la darrera jornada es va imposar per 
un contundent 52-33 a l’Escola El 
Salvador de Saragossa. 

El miler de jugadors que van participar 
en aquest torneig (44 equips de 4 
categories diferents) van passar el 25 
de març a les instal·lacions de Port 
Aventura.

Pel que fa al torneig cadet femení, 
l’equip entrenat pel Toni Olivares i 
l’Albert Pericas va fer un paper molt 
digne al I Torneig Mercat del Ram de 
Vic-Femení Osona. La competició, de 
tres dies, es va iniciar el 25 de març i 
les franquesines també van debutar 
amb victòria ajustada i treballada 
contra el CB Torelló (46-50). En el 
següent partit, contra les amfitriones, el 
Femení Osona, van caure en un mal 

partit per 32-49. I en el darrer partit 
d’aquesta primera fase, l’equip 
franquesí va caure derrotat contra 
l’equip italià del Fanfulla. La superioritat 
física de les italianes les va portar a 

perdre per un contundent 34-60. 
Aquesta derrota les portava a lluitar 
per la cinquena posició i en aquesta 
lluita, primer es van imposar de forma 
còmoda al Femení Osona B per 57-35 i 
en el darrer partit de la competició van 
caure derrotades per l’Askatuak de 
Sant Sebastià per un clar 37-60.

Aida González i Judith Berruezo, 
medalla de bronze al 
Campionat europeu de Twirling 

Les franquesines Aida González i Judith 
Berruezo, components del Club Twirling 

La Torreta van obtenir medalla de 
bronze al campionat d'Europa celebrat 
a Amsterdam els dies 28, 29 i 30 de 
març de 2013. A la competició hi van 
prendre part clubs procedents de 
Bèlgica, Noruega, Croàcia, Itàlia i 
França, a més d’Holanda, el país 
amfitrió.

L'infantil masculí d'handbol de les 
Franqueses guanya el Torneig de 
Calella

Després de fer un campionat molt 
complet, l’infantil masculí d’handbol del 
PME Les Franqueses va guanyar el 
prestigiós Torneig de Calella de 2013, 
que va tenir lloc durant el període de 
Setmana Santa. L’equip franquesí va 
superar a la semifinal un equip alemany 
a priori més fort físicament i amb més 
llançament. La final, contra l'Epic 
Casino de Matadepera, va acabar en 
empat. Per determinar el guanyador es 
va realitzar una pròrroga on qualsevol 
petit error donaria la victòria a un o 
altre equip. El punt d’inflexió el va 
posar l'equip franquesí, que es va 
acabar emportant una final molt 
treballada i demostrant els mèrits que 
els van portar a aconseguir del títol de 
campions.
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El conseller Felip Puig repeteix a 
les trobades de petanca de les 
Franqueses

La XVI Trobada de Petanca, organitza-
da pel Club Petanca Corró d’Amunt i el 
Patronat Municipal d’Esports, es va 
celebrar el dissabte 6 d’abril de 2013 a 
la zona esportiva de Corró d’Amunt. 
Diverses entitats del municipi, el CP 
Bellavista, el CP Corró d’Amunt, el CP 
Llerona i el CP Casal d’Avis de Corró 
d’Avall i el de Bellavista, s’havien citat 
per gaudir d’una matinal amistosa. 

El conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, va participar a la Trobada. 
L’afició del conseller per la petanca és 
coneguda i en diverses ocasions ha 
practicat aquest esport amb les entitats 
del municipi. El conseller Felip Puig i 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, van competir entre ells i 
l’alcalde va resultar-ne el guanyador 
–era la primera vegada que superava 
el conseller. En un ambient distès el 
conseller va assegurar que si hagués 
sabut que l’alcalde estaria tan content 
de guanyar-lo li hauria donat peixet en 
trobades passades. Felip Puig va agrair 
la rebuda del poble de Corró d’Amunt i 
va destacar el gran ambient per part de 
tots els jugadors al llarg de la jornada.

Les partides van començar a les nou 
del matí i es van allargar fins a la una. 
A mig matí, pels volts de les deu, es va 
fer una parada per gaudir d’un 
esmorzar de forquilla i ganivet. Un cop 
acabat l’àpat es va entregar un record 
als representants de les entitats de 
petanca de les Franqueses i tots els 
assistents van rebre un metre per, tal i 
com va dir l’alcalde, “establir una única 
mesura quan juguem”. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
regalar al conseller un exemplar del 
llibre que commemora el 30è aniversa-
ri del Patronat, “30 anys al teu costat”, i 
un clauer. Tant el regidor José Ramírez 
com el director-gerent del Patronat 
Municipal d’Esports, Josep Campaña, 
també van jugar a petanca. La regidora 
de Sanitat i Gent Gran i Agricultura, 
Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria 
Pruna, també va fer acte de presència 

a la trobada.

270 ciclistes participen al XVIII 
Trofeu BTT Corró d’Amunt

El Club Ciclista Corró d’Amunt va 
organitzar el XVIII Trofeu BTT Corró 
d’Amunt el diumenge 7 d’abril de 2013. 
La cursa era vàlida per a l’Open 
Barcelona i la Kid’s Cup, i va reunir més 
de 270 ciclistes. El recorregut tenia una 

distància de 7 km exigents i alhora 
divertits per als participants. L’itinerari 
de la Kid’s Cup tenia una distància de 
350 m. El president del CC Corró 
d’Amunt, Josep Mauri, va dir que el 
circuit és dels més valorats pels 
ciclistes gràcies a la combinació de 
zones molt tècniques. 

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, van valorar el 
paisatge de Corró d’Amunt com a ideal 
per a la pràctica de la BTT. Els boscos 
frondosos amb pistes forestals ràpides 
són de les preferides pels amants 
d’aquest esport. 

La Trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix un centenar de nens i 
nenes

Un centenar de nens i nenes va 
prendre part a la tradicional Trobada 
d'escoles de bàsquet de les Franqueses 
2013 que es va celebrar el cap de 
setmana del 13 i el 14 d’abril al pavelló 
poliesportiu municipal.

Un total de 110 participants d'onze 
equips van prendre part a la jornada 
que va organitzar el Patronat Municipal 
d'Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses.

L'activitat, d'allò més divertida i 
didàctica, suposava el primer “partit” 
de la seves carreres basquetbolístiques 
per a molts. Es van jugar partits, tot 
separant tres categories (2005, 2006 i 
2007). Els clubs participants van ser: el 

PME Les Franqueses, el CB Lliçà 
d'Amunt, el CB Vila de Montornès, el 
CB Santa Perpètua i l'Escola Pia de 
Granollers. Els partits es van disputar 
amb les normes del reglament del 
minibàsquet, on no hi ha puntuació, per 
fomentar el principi bàsic d'aquest 
reglament, jugar. Entre partit i partit, 
l'organització de la trobada, els 
entrenadors de bàsquet del PME Les 
Franqueses, van preparar activitats 
paral·leles en què, de forma individual, 
els jugadors i jugadores van poder 
millorar conceptes de bot i tir de 
manera divertida. Un cop acabats els 
partits es va fer l'entrega de medalles 
per a tots els participants i es va 
realitzar un esmorzar de germanor.

9 franquesins participen al XXXV 
Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate

El XXXV Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate es va disputar 
el cap de setmana del 20 i 21 d’abril de 
2013 a Leganés (Madrid) amb uns 500 
participants. Els karatekes tenien fins a 
13 anys i eren de les categories kata, 
kumite y prekumite. Nou components 
del gimnàs Nokachi de les Franqueses 
formaven part de la selecció catalana: 
Xavi Sevillano, Ainoa Astorga, Jordi 

Valdivia, Aaron Raya, Juan Sánchez, 
Izan Sevillano, Rafa Migueles, Roger 
Burriel i Wiam Koubiss. Al campionat 
van destacar les medalles de bronze de 
Roger Burriel i Juan Sánchez en kumite 
masculí i la proclamació com a campió 
d’Espanya de Jordi Valvidia en 
categoria de prekumite masculí. 

Més de 1.100 participants a l’XI 
Caminada Popular de les 
Franqueses

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès, que va tenir lloc el 21 
d’abril de 2013 al matí, va superar els 

1.100 participants, un nou rècord 
d’inscripcions. El Patronat Municipal 
d’Esports, organitzador de l’esdeveni-
ment, havia previst per a aquesta 
onzena edició poder arribar fins a un 
màxim de 1.200, xifra que se situa ja al 
límit de la capacitat logística per fer que 
una caminada d’aquests tipus sigui 
satisfactòria per a tothom.

Com és tradicional, la sortida i arribada 
es va fer des de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

A partir de les 8 del matí els partici-
pants van fer un recorregut per 
diversos punts del municipi, que els va 
portar a esmorzar a la zona esportiva 
municipal de Corró d’Amunt. Una 
vegada van finalitzar la caminada, tots 
els participants van rebre un obsequi 
commemoratiu, que en aquesta ocasió 
era una capelina amb el logotip del 30è 
aniversari del Patronat Municipal 
d’Esports, un entrepà de botifarra i 
també van participar al sorteig de 
diversos obsequis. 

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès va tornar a comptar amb 
la col·laboració del Club Bàsquet Les 
Franqueses i l’AE Handbol Les 
Franqueses.

Els alumnes de l'Escola de Tennis 
de les Franqueses gaudeixen del 
Trofeu Comte de Godó

El 23 d'abril de 2013 l’Escola de Tennis 

Jordi Plana va fer la tradicional sortida 
al Trofeu Comte de Godó. És el tercer 
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del 
Club de Tennis Cardedeu i els alumnes 
de l'Escola de Tennis de les Franqueses 
del Patronat Municipal d’Esports. Uns 
40 alumnes van gaudir de l’ambient del 
Godó veient diferents partits de 
jugadors com Tommy Robredo, 

Nicolay Davydenko, Tomas Berdych, 
entre d’altres, i també van poder 
demanar autògrafs i fer-se fotos amb 
Rafa Nadal.

MAIG 2013

Tercera posició del cadet femení 
d'handbol al sector de Campionat 
d'Espanya a Castro Urdiales

El 10, 11 i 12 de maig de 2013 es va 
disputar la fase sector del Campionat 
d'Espanya d’handbol a Castro Urdiales 
on el cadet femeni d'handbol de les 
Franqueses va participar. 

Al primer partit davant les locals de 
Castro Urdiales van aconseguir una 
gran victòria en guanyar per un ajustat 
22 a 23 gols. L’endemà, dissabte, van 
jugar davant el BM Zuazo, primeres del 
País Basc. L’enfrontament també va 
ser molt igualat fins al tram final, on les 
jugadores basques van marxar en el 
marcador per 8 gols de diferència. 

El diumenge encara hi havia opcions de 
classificació per al Campionat d’Espan-
ya si es guanyava el Villaverde de 

Madrid i acompanyaven els resultats 
dels altres equips. El partit de Villaver-
de va ser molt intens i, tot i començar 
amb un parcial negatiu, les jugadores 
franquesines van tornar al partit 
escurçant la diferència. A partir de la 
segona meitat el Villaverde va marxar 
en el marcador amb un joc molt 
elèctric. 

La participació en aquest sector s’ha de 
considerar positiva, amb bons resultats 
malgrat que només es va aconseguir 
una victòria. Les dues derrotes van ser 
davant de dos equips molt competitius. 
Cal felicitar les jugadores i el cos tècnic 
per la fita aconseguida, uns grans 
resultats que mostren l'esforç i 
constància d'aquest grup.

Es lliuren els premis del concurs 
de fotografia de l’XI Caminada 
Popular

El 14 de maig de 2013 va tenir lloc 
l’acte de lliurament dels premis del 
concurs de fotografia de l’XI Caminada 
Popular de les Franqueses que es va 
celebrar el mes d’abril organitzada pel 
Patronat Municipal d’Esports. 

L’acte de lliurament es va fer a la 
primera planta del Complex Esportiu 
Municipal de les Franqueses, on hi 
havia instal·lada una exposició amb una 
mostra de les fotografies presentades 
enguany al concurs i va anar a càrrec 
de l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

Els guanyadors del concurs de 
fotografia van ser els següents. Primer 
premi, José Antonio Pérez, de Montor-
nès, que va presentar la fotografia “Un 
día espléndido”. El 2n premi va 
correspondre a Ismael Cañas, de les 
Franqueses del Vallès, amb la fotogra-
fia “Reflexant la caminada”. El 3r premi 
va ser per a Imma Puerto Sánchez, de 
Ripollet, per la instantània “Camí de 
roselles”.

L’infantil femení d’handbol, segon 
a la Fase Sector disputada a Elx

L’equip infantil femení d’handbol de les 
Franqueses, que va disputar el 18 i 19 
de maig de 2013 a Elx la Fase Sector 
per accedir al Campionat d’Espanya es 
va quedar a les portes, amb una 
meritòria segona posició. 

A la competició van jugar-hi l’Elx, el 
BM Roquetas i el BM Cartagena, a més 
del conjunt franquesí. Les jugadores 
franquesines van aconseguir dues 
victòries, davant l’Elx, 20-22, i contra el 
BM Cartagena, 16-33. El partit que 
decidia, doncs, el campió de la Fase 
Sector, va ser el que enfrontava les 

franquesines contra el BM Roquetas. El 
rival es va mostrar molt superior i es va 
endur la victòria per 29-16, aconseguint 

així la classificació per al Campionat 
d’Espanya. L’experiència va ser molt 
positiva per a les jugadores, segur que 
no l’oblidaran. Cal felicitar-les i seguir 
endavant, ja que encara tenen molt 
camí per recórrer.

Quim Magán guanya la cursa El 
Trencacoll

La 1a Cursa de Muntanya El Trencacoll 
es va disputar el diumenge 19 de maig 
de 2013 amb 400 corredors, el nombre 
màxim de participants que s’havia fixat 
el Club Ciclista Corró d’Amunt. 

Per primera vegada, el Club Ciclista va 
deixar la bicicleta per un dia i es va 
calçar les vambes per córrer. Per a la 
prova va recuperar el Trencacoll, un 
antic camí que havia quedat en desús i 
inutilitzable. La cursa oferia dos 
recorreguts: un de llarg de 21 km i un 
altre de curt de 10 km. Tant un 
recorregut com l’altre presentaven uns 

terrenys variats, ràpids i tècnics, i de 
diversos nivells que divertien i feien 
suar de valent els participants. 

El campió absolut de la cursa va ser 
Quim Magán (El Món) amb un temps 
d’1 h 28 min 44 s. 

La satisfacció dels corredors va animar 
els organitzadors a muntar una segona 
cursa l’any vinent. Els participants, a 

més de l’excel·lent organització, van 
destacar els paratges naturals del poble 
de Corró d’Amunt que afegien un plus 
d’atracció a la cursa. 

JUNY 2013

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras 
practiquen vela

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras van 
gaudir d'una jornada de vela el 
dimecres 5 de juny de 2013. Dins del 
Programa Escolar de Promoció 
Esportiva (PEPE), entre el Patronat 
Municipal d'Esports i les escoles es va 
organitzar la sortida de bateig de vela 
al Port Olímpic juntament amb el 
Centre Municipal de Vela de Barcelona.
 
El bon temps i vent de la jornada van 
afavorir la pràctica esportiva. Els nens i 
nenes van participar-hi amb molta 
il·lusió i van poder gaudir d’un esport 
diferent. 

600 esportistes a la XXIX Diada 
de l’Esport

La XXIX Diada de l’Esport, organitzada 
pel Patronat Municipal d’Esports, va 
tenir lloc el dissabte 8 de juny de 2013. 
La jornada va aplegar més de 600 
esportistes amb els seus acompan-
yants animant des de les grades.

A partir de les 9 h es van jugar al 
pavelló i a la pista poliesportiva els 
partits de la secció de bàsquet i 
handbol del Patronat Municipal 
d’Esports. També va haver-hi la 
trobada del grup de bàdminton, 
patinatge, aeròbic, gent gran, psicomo-
tricitat i prebenjamí.  

Tots els participants de la XXIX Diada 
de l’Esport van tenir un petit obsequi: 
un pilota de platja. A més de rebre un 
esmorzar o berenar segons la franja 
horària en què juguessin o competissin. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
donar les gràcies a tots els jugadors, 
esportistes, entrenadors, col·labora-
dors, delegats, amics i familiars per 
acompanyar dia a dia tots els petits 

esportistes del Patronat i fer que 
l’esport a les Franqueses no pari de 
créixer.

D’altra banda, el diumenge 9 de juny 
va haver-hi jornada de portes obertes a 

la zona d’aigües del Complex Esportiu 
Municipal. Una cinquantena de 
participants van poder gaudir d’una 
estona a la piscina de les Franqueses, 
ja que hi havia lliure accés.

Més de 400 competidors prenen 
part al IV Trofeu d’equips Karate 
Nokachi de les Franqueses

El 8 de juny de 2013 es va celebrar el 
IV trofeu equips Karate Nokachi on es 
van inscriure 12 clubs d’arreu de 
Catalunya. El trofeu va comptar amb la 
participació de més de 400 competi-
dors. 

Les categories van ser des dels més 
petits de 5 anys fins als sèniors, tots 
ells en modalitat de kumite (combat) i 
per equips. Agustín Núñez i Montse 
Marín, responsables d’aquest esdeve-

niment, es van mostrar molt orgullosos 
i agraïts per la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports, Sidorme, 
Sports Granollers, Esclat i Fck, així com 
amb pares i amics que van fer possible 
la IV festa del karate Nokachi.

Alfonso Guillen i Ana Belén 
García, primers classificats de la 
27a Cursa de Bellavista

Alfonso Guillen i Ana Belén García van 
ser el guanyadors de la 27a edició de la 

Cursa de Bellavista celebrada el 9 de 
juny de 2013. La prova, organitzada pel 
Grup Fondistes de Bellavista, amb el 
suport del Patronat Municipal 
d’Esports, va reunir enguany més de 
700 corredors. La forta pluja del 
dissabte, que va obligar a tornar a 
marcar el circuit, i el fet que la Cursa de 
Pineda, que tradicionalment es feia el 
primer diumenge de mes i enguany ha 
estat el segon, va minvar la presència 
de participants a Bellavista en relació a 
l’any passat.

Es dóna la circumstància que en la 
present edició de la prova el guanyador 
masculí, Alfonso Guillen, i el tercer 
classificat Jordi Martos, són de 
Bellavista. El segon lloc va ser per a 
Gerard Molist. La guanyadora en 
categoria femenina, Ana Belén García, 
resideix a Granollers, però també havia 
estat veïna de Bellavista. El segon lloc 
en categoria femenina va ser per a la 
franquesina de Bellavista i component 
del club A 4 El km, Camen Martín, i el 
tercer per a Mari Martínez.

A banda de la bona organització i un 
traçat exigent i atractiu, cal destacar 
una vegada més la gran quantitat 
d’obsequis que l’organització va lliurar 
als participants. Hi havia una samarreta 
tècnica i pantaló, una bossa de 
productes d’alimentació, així com 
esmorzar i fins i tot aperitiu per a qui li 
venia de gust. També es van sortejar 
120 lots de diversos productes entre els 
participants. 

El lliurament de premis de la 27a Cursa 
de Bellavista va anar a càrrec de 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esport, José 
Ramírez, i el president del Club 
Fondistes de Bellavista, Ramón 
Berruezo.

Maverick i Isaac Viñales visiten el 
Centre Tècnic del Vallès

El pilot de Moto3, Maverick Viñales, i el 
seu cosí i també pilot de la mateixa 
categoria, Isaac Viñales, van visitar el 
Centre Tècnic del Vallès el 12 de juny 
de 2013.

 L’alcalde Francesc Colomé i el director 
del Centre, Joan Montcanut, van rebre 
els pilots, que van visitar les instal·la-

cions i, a continuació, van oferir una 
xerrada als alumnes, que els van poder 

fer preguntes i demanar autògrafs. 

115 alumnes gaudeixen de la 
Jornada de Primària 
organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports

El divendres 14 de juny de 2013 a partir 
de les 9 del matí es va realitzar a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall la Jornada de Primària, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports, que va reunir 115 alumnes. 

Tots els participants eren nens i nenes 
de sisè de les escoles de les Franque-
ses del Vallès, concretament del 
Guerau de Liost, Bellavista Joan Camps 
i Joan Sanpera i Torras. Les escoles 
Colors i Camins no hi van assistir 
perquè encara no tenen alumnes de 
sisè.

Un total de 115 escolars van participar 
en la jornada, que estava dividida en 

diferents esports, futbol, handbol, 
bàsquet i bàdminton, que es realitzaven 
entre el camp de futbol, el pavelló i la 
pista poliesportiva.

Els alumnes estaven dividits en 
diferents equips que portaven una 
samarreta (obsequi del Patronat 
Municipal d’Esports) especial per a 
l’ocasió i d’un color diferent per 
diferenciar-se entre equips.

A mig matí el Patronat Municipal 
d’Esports va obsequiar tots els 

participants amb un bon esmorzar per 
agafar forces de cara a la segona part 
de la jornada.

Abans de finalitzar l’activitat i com a 
cloenda es va fer la tradicional foto de 
grup amb la presència de l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramirez, que 
van tenir l’ocasió de saludar i conversar 
amb els nens i nenes de com havia 
anat la jornada.

Gran acollida de la I Edició del 
Torneig de Futbol Base del CF 
Bellavista Milán

El cap de setmana del 15 i 16 de juny 
de 2013 es va celebrar a la zona 
esportiva municipal de Bellavista la I 
edició del Torneig de Futbol Base del 
CF Bellavista Milán amb una molt bona 
climatologia i molta afluència de públic 
als dos camps. 

El torneig va complir els objectius 
marcats, que eren principalment que 

els participants s'ho passessin bé i 
donar una bona imatge del CF 
Bellavista Milán a nivell organitzatiu, 
esportiu i social.

Resultats de les finals: 
-Categoria escola: 
EF Vallès 4 - CF Parets 2
-Categoria prebenjamí: 
CF Parets 6 - UE Sant Fost 2
-Categoria benjamí: 
FC Argentona 3 - UEC Mataró 6
-Categoria aleví: CF Bellavista Milán  - 
CE Lliçà d'Amunt 2

Exitosa cloenda de temporada del 
Club de Bàsquet Les Franqueses

El diumenge 16 de juny de 2013 el Club 
de Bàsquet Les Franqueses va reunir 
uns cent vuitanta participants en el 
tradicional dinar-cloenda de final de 
temporada. En una jornada d'allò més 

divertida, els petits i els pares van 
realitzar partits i competicions al 
pavelló i un cop acabades les diferents 
activitats els assistents van poder 
gaudir del primer bany de l'any a la 
piscina municipal. Aquest any, com a 
l'anterior edició, una botifarrada amb 
mongetes van servir per acomiadar 

una temporada llarga que ha tingut 
com a premi més especial l'ascens del 
primer equip femení a la Segona 
Divisió Catalana.

Després de la botifarrada la junta 
directiva del club va aprofitar per fer un 
sorteig d'articles de l’entitat. A l'acte hi 
van ser presents el regidor d'Esports, 
José Ramírez, i la regidora de Cultura, 
Rosa M. Isidro.

Sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran a Perata- 
llada, l’Estartit i les Illes Medes

El dijous 20 de juny de 2013 va tenir 
lloc la sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran que organitza 
el Patronat Municipal d’Esports. En 
aquesta ocasió van visitar Peratallada, 
l’Estartit i les Illes Medes.

La jornada va iniciar-se ben d’hora, poc 
abans de les 8 del matí, amb el grup de 
56 persones convocades a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Cal destacar la presència de la regidora 
de Cultura, Rosa Maria Isidro, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

Al voltant de les 10.30 h es va arribar a 
Peratallada, un petit poble que pertany 
al municipi de Forallac, al Baix 
Empordà, i que ha estat declarat 
conjunt històric en formar part d’un 
dels nuclis històrics de l’arquitectura 
medieval més importants de Catalunya. 
Es va fer una visita guiada durant la 
qual es va ensenyar als assistents els 
edificis més representatius: l’església, 

l’antiga casa consistorial i les antigues 
muralles de la ciutat.

Finalitzada la visita a les 13.30 h, el 
grup es va desplaçar a l’Estartit, i més 
concretament al Restaurant la Sal, on 
es va poder degustar un menú molt 
complet amb un arròs de la zona.

Per finalitzar la sortida es va realitzar 
un creuer amb un sorprenent trimarà, 
amb visió submarina -únic a Catalun-
ya-, que es distingeix pel confort del 
seu equipament i l’estabilitat en la 
navegació, sent un exemple de 
seguretat gràcies a tres quilles 
compartimentades, així com per la 
seva cabina submergida, dotada de 
grans finestrals per oferir una visió 
excepcional de la riquesa del fons marí 
de les Illes Medes.

L’AE Pompeu Fabra clou la 
temporada

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d'Amunt la tradicional cloenda de 
l’AE Pompeu Fabra. Com cada any es 
va realitzar el torneig de Mixball, que 
consisteix en una lligueta a punts 
combinant partits de bàsquet i de futbol 
7. Cada partit guanyat sumava 3 punts.

S’hi van inscriure 6 equips, encara que 
finalment només van prendre-hi part 5. 
L' equip guanyador va ser l’AE 
Pompeu Fabra, empatat amb Cullell's 
Team. 

El dia del torneig hi van assistir entre 
participants i acompanyants unes 70 
persones. L’entitat espera tornar a 
repetir aquesta activitat l´any vinent.

Molt seguiment de la 1a edició del 
Memorial Juan Blázquez organit-
zat pel CF Bellavista Milán

El cap de setmana del 22 i 23 de juny 
de 2013 es va celebrar la primera 
edició del Memorial Juan Blázquez, 
organitzada pel Club Futbol Bellavista 
Milán. Aquest torneig va retre home-
natge a la trajectòria de Juan Blázquez, 
reconegut entrenador i home de futbol 
que va morir el passat mes de març a 
l’edat de 64 anys. Entre altres equips 
havia dirigit tres dels participants al 
torneig, la UE Canovelles, l’EC 

Granollers i el CF Bellavista Milán. 
L’altra conjunt participant va ser el CF 
Les Franqueses.

El desenvolupament del torneig va tenir 
molt de seguiment, sobretot el 
dissabte, amb gran afluència de públic i 
mitjans de comunicació. Va ser un 
emotiu reconeixement a una persona 
molt coneguda a nivell futbolístic 
comarcal i també en altres àmbits 
socials i empresarials.

Els resultats dels partits van ser els 
següents:
-Semifinals: CF Les Franqueses 3 - EC 
Granollers 6; CF Bellavista Milán 3 - UE 
Canovelles 1
-Final: CF Bellavista Milán 2 - EC 
Granollers 2 (l’EC Granollers va ser el 
guanyador en vèncer a la tanda de 
penals per 2 gols a 3).

Alta participació d’esportistes i 
familiars a la cloenda de la 
temporada de tennis i pàdel

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la zona esportiva municipal de 
Corró d’Avall la cloenda de la tempora-
da de tennis i pàdel. L’activitat va 
reunir molts participants, que van 
poder gaudir d’una gran matinal 
practicant el seu esport.

En tennis, de les 8.30 a les 10 h van 
prendre-hi part 20 adults. De les 10 a 
les 11 h van fer-ho 22 nens i nenes 
nascuts els anys 2004, 2005 o 2006. De 
les 11 a les 12 h hi van prendre part 20 
nens i nenes dels anys 2001, 2002 o 
2003, i de les 12 a les 13 h, 10 nens i 
nenes del 1996 fins al 2000.

En total, doncs, per la cloenda del 
tennis van passar 72 alumnes i els seus 

corresponents pares i mares o 
familiars, més de 150 persones en 
total, que van poder gaudir de campio-

nats per parelles de pares/mares i fills. 
La matinal també va comptar amb la 
presència del regidor d'Esports, José 
Ramírez.

Pel que fa al pàdel hi van participar uns 
70 alumnes, els quals es van dividir en 
dos quadres per fer un minitorneig 
entre ells (campionat masculí i femení).

A partir de les 13 h tothom que va 
assistir a la jornada va poder gaudir 
d’un refrigeri a la pista poliesportiva 
coberta, on posteriorment va haver-hi 
una entrega d’obsequis i un sorteig de 
diferent material.

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses guanya la Granollers 
Cup de la seva categoria

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses es va classificar com a 
primer de grup a la fase regular de la 
Granollers Cup, després de guanyar 
tots els seus partits. El diumenge 30 de 
juny de 2013, però, era el torn de la 
veritat ja que es jugaven les fases finals 
de la competició.

Així doncs, a vuitens de final van 
guanyar amb comoditat el Helset if, per 
21 gols a 10. A quarts de final van 
guanyar el Charlottelund-1 per 17 a 14, 
en un partit que ja havien sentenciat a 
la mitja part. A semifinals es van 

enfrontar a l’equip Vestby Hk, format 
per unes jugadores noruegues molt 
fortes fisicament, però a qui van poder 
guanyar per 14 a 9. Aquest resultat els 
va donar el pas a la final del torneig, 
que van haver de jugar contra el 
conegut equip de l’Handbol Puig d'en 
Valls d'Eivissa al Palau d'Esports de 
Granollers. Les noies franquesines van 
jugar una molt bona final, que van 
guanyar per 16 gols a 9. 

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, va poder celebrar amb les 

jugadores aquesta victòria tan impor-
tant.

El Pavelló Poliesportiu Municipal i la 
pista coberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall van acollir, 
entre dijous i diumenge, 128 partits de 
la Granollers Cup 2013. Organitzada pel 
BM Granollers amb la col·laboració de 
l’AEH Les Franqueses, aquesta 
competició té com a objectiu promocio-
nar l'handbol i valors com l'esportivitat, 
el respecte i el joc net entre els més 
joves.

JULIOL 2013

Recepció de l’Ajuntament als tres 
equips d’handbol més destacats 
de les Franqueses

Els equips d’handbol del municipi 
continuen sumant èxits esportius. És 
per això que l’Ajuntament els va 
organitzar, com va sent habitual els 
darrers anys, una recepció per 
reconèixer públicament el seu esforç. 

A l’acte, que es va fer el 2 de juliol de 
2013 a la tarda a la sala de plens de 
l’Ajuntament, es va homenatjar els 
integrants del sènior masculí de l’AEH 
Les Franqueses i les integrants dels 
equips cadet i infantil femenins del 
Patronat Municipal d’Esports.
 
L’acte, al qual van assistir l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, i el 
president de l’AEH Les Franqueses, 
Rafael Rosario, a més dels integrants 
dels equips i pares i mares dels 

jugadors, va consistir en el lliurament 
de plaques commemoratives per part 
de l’alcalde als capitans i entrenadors 
de cada equip, el lliurament d’un 
obsequi per part del Patronat a cada 
membre dels equips, la seva signatura 

en el llibre d’honor, i la foto de grup. 
Enguany, a banda de la típica foto dels 
homenatjats a les escales de l’edifici de 
l’ajuntament també se’n van fer una a 
la plaça mirant cap amunt, ja que el 
fotògraf estava situat al balcó. Acte 
seguit es va fer un piscolabis per a tots 
els assistents.

Pel que fa a les gestes esportives 
d’aquests equips, cal recordar que el 
sènior masculí de l’AEH Les Franque-
ses va aconseguir l’ascens a la Segona 
Divisió Catalana en quedar 2n de la 
primera fase del grup B de la 3a Divisió 
Catalana Preferent. Per la seva banda, 
l’equip cadet femení del PME va 
quedar 4t al Campionat de Catalunya, 
3r al sector del Campionat d’Espanya 
que es va fer a Castro Urdiales i 
campió de la Granollers Cup de la seva 
categoria. L’infantil femení del PME va 
quedar 1r de la fase regular de la Lliga 
Catalana, subcampió de Catalunya i 2n 
al sector del Campionat d’Espanya 
celebrat a Elx.

Recepció de l’Ajuntament als 
equips sèniors femenins del CE 
Llerona i del CB Les 
Franqueses

El 3 de juliol de 2013 a la tarda, 
l’Ajuntament va fer una recepció als 
equips sèniors femenins del Club 
Esportiu Llerona i del Club Bàsquet Les 
Franqueses per reconèixer públicament 

la bona temporada que van fer i que va 
acabar amb l’ascens de categoria de 
tots dos equips. L’amateur femení del 
CE Llerona va pujar a la lliga Preferent i 
el sènior femení del CB Les Franqueses 
ho va fer a la 2a Divisió Catalana.
 
L’homenatge va tenir lloc a la sala de 
plens de l’Ajuntament i com el dia 
anterior, dia en què es va fer la 
recepció a tres equips d’handbol del 
municipi, el procediment va ser el 
mateix: atorgament de plaques als 

representants de cada equip, entrega 
d’un petit obsequi i signatura en el 
Llibre d’Honor d’Esports per part de 
cada integrant dels equips, foto de grup 
i piscolabis final al darrere de l’edifici 
consistorial.
 
A banda de jugadores i entrenadors 
dels clubs, a l’acte també hi van assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el president del CE Llerona, 
Jaume Viñas, i el del CB Les Franque-
ses, Esteve Moliner.

La Societat de Caçadors participa 
a la Festa Major de Bellavista

La Societat de Caçadors de Bellavista 
va participar enguany a la Festa Major 
de Bellavista. En concret, va organitzar 
un campionat de tir el dia 6 de juliol de 
2013. L’entitat franquesina va muntar 
un recorregut de caça al Camp de Tir 
de les Franqueses, situat al camp de Ca 
l’Aymerich de Corró d’Amunt. L’activi-
tat va començar a les 9 del matí i va 
comptar amb una bona participació.

Destacada participació del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses al 
LXIV Campionat de 
Catalunya Absolut i XVI Para-Ar-
chery

El LXIV Campionat de Catalunya 
Absolut i XVI Para-Archery es a 
celebrar el 7 de juliol de 2013 a l'estadi 
de Can Jofresa de Terrassa. Hi van 
participar 115 esportistes representants 
de diferents clubs de Catalunya i va 
destacar la presència del president de 
la Federació Catalana de Tir amb Arc, 
Francesc Altarriba, i el subdirector 
general d'Activitats Esportives i 
Infraestructures del Consell Català de 
l'Esport, Oriol Marcé.

Tots els participants van enfrontar-se a 
un doble repte: mesurar-se amb altres 
arquers i aguantar una forta calor. El 
Club de Tir amb Arc Les Franqueses va 
participar en el Campionat amb 12 
arquers i va obtenir resultats notables 
en les diferents categories i modalitats 
en què van participar.
 
En la modalitat d'arc recorbat categoria 
esquirol va destacar el primer lloc 
d'Izan Garcia amb 301 punts i el tercer 

lloc de Guerau Camí amb 183 punts en 
la distància de 12 metres.
 
En la modalitat d’arc recorbat categoria 
benjamí Ruben Ruiz va obtenir una 
meritòria tercera plaça amb 315 punts 
en una atapeïda competició on entre el 
segon i quart classificat només hi va 
haver 2 punts de diferència, i a més, el 
guanyador va batre rècord del 
campionat. Joan Arnal va obtenir la 
quarta plaça amb 314 punts.

Claudia Gómez va obtenir el primer lloc 
en la modalitat d'arc recorbat categoria 
aleví femení amb 554 punts tirant a 
dues distàncies, una primera tanda a 

30 metres i una segona a 18 metres. 
En aquesta mateixa modalitat en 
masculí Alfred Rodriguez va aconseguir 
la quarta plaça amb 492 punts i també 
va destacar la bona classificació 
d'Arnau Altarriba incorporat recent-
ment al Club.

Una altra nova incorporació al Club, 
Sonia Arredondo, va obtenir una 
meritòria cinquena plaça en arc 
recorbat novell tirant a 50 i a 30 
metres.
 
Alicia Viladomiu va ser primera en la 
seva categoria, arc nu sènior femení, 
amb 256 punts a gran distància de la 
segona classificada, tirant a 30 i 18 
metres. En aquesta mateixa modalitat 
en masculí, els arquers Ramon, Àngel i 
Jordi van enfontrar-se als millors de 
Catalunya obtenint uns resultats que 
amb seguretat milloraran en futurs 
esdeveniments.

S’inaugura el primer parc indoor 
d’Europa dedicat als esports 
extrems

El 4 de juliol 2013 es va obrir al públic el 
Green Indoor Park, el primer parc d’oci 
d’Europa que combina esports extrems 
amb activitats recreatives. Aquest 
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equipament pioner ocupa 25.000 m2 
de superficie en unes antigues naus 
situades al camí de Can Carreró de les 
Franqueses. L’espai el van inaugurar 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el secretari general de 
l’Esport, Ivan Tibau, i el director general 
del Green Indoor Park, Hugo Arnaiz.
Al parc s’hi poden trobar des 
d’instal·lacions amb rampes per 

practicar esports extrems com l’skate, 
els patins o les bicicletes BMX, un 
circuit de karts elèctrics, màquines de 
jocs que simulen les curses de Fórmula 
1, escalèxtric, jocs infantils amb 
inflables, un rocòdrom, circuit de trial, 
etc. La inversió que s’ha fet per 
condicionar les naus és d’1,5 milions 
d’euros i ha permès crear una vintena 
de llocs de treball fixos. L’horari 
d’obertura és de dimecres a divendres 
de 16 a 22 h i els dissabtes i els 
diumenges de 10 a 20 h, i les tarifes 
van des dels 2 euros de l’entrada de 
visitant fins al 16 euros per a un dia 
complet.

A banda de la passejada per totes les 
instal·lacions, els representants polítics 
van voler provar els karts elèctrics i van 
fer unes quantes voltes al circuit. Al 
final de l’acte inaugural, tant l’alcalde 
de les Franqueses com el secretari 
general de l’Esport van firmar a sobre 
d’un dels grans grafits que hi ha per 
totes les parets de l’espai, la majoria 
dels quals són obra del conegut grafiter 
barceloní Berok.

A banda de l’alcalde, també van ser 
presents a la inauguració per part de 
l’equip de govern de l’Ajuntament de 
les Franqueses el regidor d’Esports, 
José Ramírez, la regidora de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut, Rosa M. 
Isidro, el regidor d’Urbanisme, Esteve 
Ribalta, la regidora de Polítiques 
Socials, Gisela Santos, i la d’Obres i 
Serveis, Vanessa García.

Finalitzen amb èxit les 
activitats d'estiu del Patronat 
Municipal d'Esports

El 26 de juliol de 2013 van finalitzar les 
activitats esportives d'estiu que 
organitza el Patronat Municipal 
d'Esports. En aquesta edició, el Juliol 
Esportiu va comptar amb un total de 
357 participants d’edats compreses 
entre els 5 i els 16 anys. Com cada any 
els nens i les nenes van poder utilitzar 
pràcticament tots els espais esportius 
de què disposa la zona esportiva de 
Corró d'Avall: el camp de futbol, el 
camp de futbol 7, pistes de tennis, el 
pavelló, la pista poliesportiva i les 
piscines cobertes i descobertes del 
Complex Esportiu Municipal de les 
Franqueses. En tots aquests espais es 
van poder realitzar activitats esportives 
com ara futbol, bàsquet, handbol, 
tennis, voleibol, bàdminton, etc.

També es van portar a terme altres 
activitats fora de la zona esportiva com 
ara la cursa d'orientació al parc de 
Milpins i la bicicletada que es va 
realitzar en un circuit pel poble amb 
sortida i arribada a la zona esportiva 
municipal. Aquestes activitats es van 
realitzar dins de l'horari del Juliol 
Esportiu, de 9 a 13 h. 

A part de les activitats diàries, cada 
grup va poder realitzar també activitats 
puntuals que duraven matí i tarda fora 
de les Franqueses:
-Sant Quintí de Mediona: circuit de 
tirolines
-Navarcles: caiac, escalada, canoa
-Collbató: “trekking” per la muntanya i 
escalada
-Parc Vallparadís: cursa d'orientació i 
escalada al rocòdrom
-Saldes: taller d'orientació i circuit de 
tirolines i ponts de mico

També s'ha de destacar la sortida que 
es va fer als Campionats del Món de 
Natació que es van portar a terme a la 
ciutat de Barcelona.

Per altra banda, el 26 de juliol també va 
acabar l'Escola de tennis i pàdel d'estiu. 
Aproximadament un centenar de 
participants van gaudir d'aquests 
esports durant el mes de juliol. Pel que 
fa al tennis hi havia grups segons edats 
on els participants van poder fer un 

intensiu cada dia de dilluns a divendres 
en la seva hora programada. En el cas 
del pàdel es van fer grups on cadascun 
d'ells va fer un petit intensiu d’1, 2 o 3 
dies a la setmana.

Per últim, dir que el 26 de juliol també 
van finalitzar els campus de futbol 
organtizats pel CE Llerona i el CF Les 
Franqueses, que es van portar a terme 
a la zona esportiva de Llerona i de 
Corró d'Amunt. Els clubs van acabar 
molt satifets de la participació obtingu-
da.

AGOST 2013

L’equip Missirah de Parets 
guanya el III Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

La final de la tercera edició del Torneig 
Solidari de Futbol de les Franqueses, 
que es va jugar el 17 d’agost de 2013 a 
la tarda al Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Avall, va ser molt disputada. El 
partit, que enfrontava l’equip Missirah 

de Parets del Vallès amb el Banjae de 
Canovelles, va decantar-se a favor dels 
primers, que van acabar guanyant, 
després d’una pròrroga, pel resultat de 
3 gols a 2.

El matx, que va aixecar molta expecta-
ció i va omplir les grades de gom a 
gom, va ser molt emocionant, a causa 
de la igualtat i el bon joc dels dos 
equips. Si bé es van avançar els 
canovellins, els paretans van poder 
empatar el partit, i fins i tot posar-se 
per davant amb un 2 a 1. El Banjae, 
però, no va deixar d’atacar la porteria 
contrària fins que va aconseguir 
l’empat a 2 gols a pocs minuts del final 
del temps reglamentari. Tot apuntava 
que s’hauria de jugar mitja hora més de 
temps extra. I així va ser. A la pròrroga, 

però, només va poder marcar un dels 
dos equips, el Missirah, que va acabar 
enduent-se el torneig.

A l’acte d’entrega de premis van ser-hi 
presents l’alcaldessa accidental de les 
Franqueses, Rosa Maria Pruna, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. A la 
cerimònia es van donar trofeus al millor 
porter i al millor golejador del torneig, 
que van guanyar dos integrants de 
l’equip de Mataró, i als dos equips que 
van disputar la final.

Aquest és el tercer any que se celebra 
aquest torneig que organitza l’Associa-
ció Esportiva d’Immigrants del Vallès 
Oriental, amb seu a Bellavista, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Enguany 
hi han participat deu equips provinents 
de Vic, Mataró, Sabadell, Montornès, 
Parets, Granollers i Canovelles. La 
competició va començar el 22 de juny, 
cosa que va permetre poder disputar 
més partits que l’any passat, tots al 
Camp de Futbol Municipal de Corró 
d’Avall.

El CF Olímpic La Garriga guanya 
el 33è Trofeu Electrocamps de 
futbol

El 31 d’agost de 2013 a la tarda es va 
disputar la 33a edició del Trofeu 
Electrocamps de futbol a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. El 

guanyador del torneig va ser el CF 
Olímpic La Garriga. En segon lloc va 
quedar el CF Les Franqueses i en 
tercer el CF Vilanova del Vallès.

El torneig triangular, que constava de 
tres partits de 45 minuts de durada 
cadascun, va començar a les sis de la 
tarda, amb el partit entre els 
garriguencs i els vilanovins. Aquest 
matx va acabar amb empat a 0 gols i 
es va haver de resoldre a la tanda de 

penals, en què els garriguencs van 
acabar marcant quatre penes 
màximes, mentre que els vilanovins 
només en van transformar tres.

En el següent partit es van enfrontar 
l’equip local i organitzador del torneig, 
el CF Les Franqueses, i el perdedor del 
primer partit, el CF Vilanova del Vallès. 
Els franquesins es van mostrar 
superiors i van acabar guanyant per 1 
gol a 0. El darrer matx va enfrontar el 
conjunt local i l’equip garriguenc. 
Després d’una gran igualtat en el joc 
desenvolupat per ambdós conjunts, 
una rematada dins de l’àrea a les 
acaballes del partit va donar la victòria 
a l’Olímpic La Garriga, que es va 
acabar enduent el torneig. 
A l’entrega de les copes hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, i Marcel Camps i David 
Camps, en representació de l’empresa 
franquesina patrocinadora del torneig, 
Electrocamps.

SETEMBRE 2013

El CE Llerona guanya el III Torneig 
de Futbol Trofeu Ajuntament de 
les Franqueses

El Club Esportiu Llerona es va adjudicar 
el 4 de setembre de 2013 la tercera 
edició del Torneig de Futbol Trofeu 
Ajuntament de les Franqueses en 
derrotar el Club Futbol Les Franqueses 
pel resultat de 2 gols a 0. Al partit pel 
tercer i quart lloc, el CF Bellavista Milan 
va vèncer la US Corró d’Amunt per 3 
gols 1.

El III Torneig de Futbol Trofeu Ajunta-
ment de les Franqueses, organitzat pel 
Patronat Municipal d’Esports amb la 
col·laboració dels clubs participants, els 
més representatius del municipi, es va 
disputar els dies 3 i 4 de setembre.

A les 10 de la nit va començar, al Camp 
de Futbol Municipal de Corró d’Avall, la 
gran final del torneig entre el CE 
Llerona i el CF Les Franqueses, una 
reedició de la final de l’any passat, en 
què va guanyar el CF Les Franqueses 
per 3 gols a 2. El CE Llerona, doncs, 
tenia ganes de revenja i de seguida va 

fer notar que volia endur-se la copa. Al 
minut 9, després d’una jugada indivi-
dual per la banda dreta, Adrià Bona-
chela va driblar el seu defensor al límit 
de l’àrea i va engaltar un potent xut a 
l’escaire que va acabar al fons de la 
xarxa. El CE Llerona va continuar 
dominant la primera part.

A la represa, però, el CF Les Franque-
ses va sortir amb moltes ganes. Amb 

tot, va ser el jugador lleroní Àlex 
Español qui va estar a punt de marcar 
el segon gol per al seu equip enviant la 
pilota al pal al minut 11 de la segona 
part. Vuit minuts després, va ser el CF 
Les Franqueses el que va enviar una 
pilota al pal de la porteria defensada 
pel Llerona, en una jugada en què es 
va reclamar falta al porter. Quan 
semblava que el marcador ja no es 
mouria, Àlex Español va sentenciar la 
final amb el segon gol per al seu equip 
a tres minuts de l’acabament del matx.

A l’entrega dels premis per a tots els 
equips (vals en material esportiu per 
valor de 800 euros per al primer 
classificat, 600 per al segon, 400 per al 
tercer i 200 per al quart), hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, els presidents dels clubs 
i els capitans dels quatre conjunts. Acte 
seguit es va fer la foto de l’equip 
guanyador, que en les tres edicions del 
torneig sempre ha estat un equip 
diferent. En la primera va ser el CF 
Bellavista Milan i en la segona el CF 
Les Franqueses.

Quatre joves arquers del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses 
participen a la 10a edició del 
Trofeu Futurs Campions

El 8 de setembre de 2013 es va 
celebrar la 10a edició del Trofeu de 
Futurs Campions, amb la participació 
de quatre joves arquers del Club de Tir 

jugat, en camp de futbol 7, uns 120 
partits en total. Els resultats de les 
finals, la totalitat de les quals es van 
disputar diumenge a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, van ser els 
següents:
-Prebenjamí: Fundació Marcet, 4 – EC 
Granollers, 0
-Benjamí: Vila-real CF, 1 – Damm, 0
-Aleví: FC Barcelona, 1 – UD Cornellà, 0

En l’edició d’enguany de la competició, 
que ha tornat a organitzar amb èxit 
l’empresa Eventually Sport&Events 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d'Esports de les Franqueses, 

aquest municipi ha estat protagonista 
destacat, ja que ha estat seu de dues 
de les tres categories en la fase prèvia 
del torneig: l’aleví s’ha disputat a les 
instal·lacions municipals de Corró 
d’Avall i la prebenjamí a les de Corró 
d’Amunt.

Primers partits amistosos de la 
temporada de l'Escola de Bàsquet 
del PME

El 13 de desembre de 2013 van tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses els primers partits 

amistosos d’aquesta temporada de 
l’Escola de Bàsquet del Patronat 
Municipal d’Esports. En una hora es 
van disputar molts minipartits que van 
fer gaudir els més menuts de la secció 
de bàsquet. Els equips entrenats per 
Javi Liria i Josep Lozano es van 
enfrontar als de l’Escola del CB 
L'Ametlla. De mica en mica, aquets 
petits van aprenent la normativa del 

bàsquet i el que és més important, 
aprenen tot divertint-se.

Exhibició dels grups d’aeròbic 
escolar del PME

El 14 i 15 de desembre de 2013, el 
Patronat Municipal d’Esports va 
organitzar una exhibició de ball al 
pavelló poliesportiu municipal de Corró 
d'Avall. 

Les 21 nenes dels grups d’aeròbic que 
organitza el PME a les escoles Guerau 
de Liost, Joan Sanpera i Camins van 
mostrar al públic assistent les coreo-
grafies treballades durant aquest 
primer trimestre. Els nervis previs no 
van impedir que les nenes s’ho 
passessin d’allò més bé.

L’aleví femení d’handbol de les 
Franqueses participa a l’Hamboli-
cat d’Igualada

El 15 de desembre de 2013 l’aleví 
femení d’handbol de les Franqueses va 
disputar el torneig Hambolicat amb 
motiu de la Marató de TV3 a Igualada. 

El torneig va durar tot el matí i les 
franquesines van disputar tres partits. 
Els dos primers partits els van jugar 
contra el Tarragona i el Tàrrega A, amb 
reglament aleví expert de la federació. 
Per als qui no coneguin aquesta 
modalitat, es juga a camp sencer i es 
saca de centre després dels gols (una 
introducció a la zona). El tercer partit el 
van jugar amb reglament de minihand-
bol i a camp petit contra el Tàrrega B. 
L’equip franquesí estava format per 
només 6 nenes. Tot i amb això es va 
competir i treballar molt, guanyant el 
primer i el tercer partit i perdent contra 
el Tàrrega A de 2 gols de diferència. 

A més a més dels partits, els partici-
pants del torneig també podien gaudir 
d’una zona lúdica amb inflables, pintura 
de cara i diverses activitats, d’una 
xocolatada gratuïta, i pagant un petit 
import, fins i tot podies fer un passeig 
en globus.

En definitiva, les nenes s’ho van passar 
molt bé i van competir amb moltes 
ganes, tot col·laborant amb la Marató 
de TV3, que aquest any lluitava contra 
les malalties neurodegeneratives.

Presentació dels equips del CF 
Bellavista Milan

El 15 de desembre de 2013 es va fer la 
presentació de tots els equips del Club 
Futbol Bellavista Milan a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
En total van desfilar per la gespa 130 
jugadors i jugadores, esportistes que 
formen part d’un dels dotze equips del 
club de Bellavista. A la presentació hi 
va assistir l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
membres de la renovada junta directiva 
de l’entitat que encapçala Paco Flores.

Consell General del Patronat 
Municipal d’Esports

El 17 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sessió del Consell General 
del Patronat Municipal d’Esports a la 
sala polivalent del Complex Esportiu 
Municipal, acte que va estar presidit pel 
regidor d’Esports, José Ramírez, i que 
va reunir el conjunt de les entitats 
esportives locals i altres entitats, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel Patronat Municipal 
d’Esports durant l’any 2013 i la previsió 
per al 2014.

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millora en les instal·la-
cions esportives, de l’escola esportiva 
municipal, del manteniment de les 
instal·lacions, de les dades de participa-
ció del Patronat i del Complex Esportiu 
Municipal i de la convocatòria de 
subvencions per a activitats esportives 
per a l’any 2014. 

Cal destacar també l’assistència de 
Josep Randos, Rosa M. Isidro i Àngel 
Profitós, regidors de l’Ajuntament i 
membres del Consell d’Administració 
del Patronat Municipal d’Esports. Al 
finalitzar la sessió, el Patronat Munici-
pal d’Esports va oferir un refrigeri a tots 
els assistents per tal d’acomiadar l’any 
esportiu 2013 i felicitar a tothom les 
festes de Nadal.

Esmorzar de Nadal del Grup 
d’Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME

El 19 de desembre de 2013 va tenir lloc 

amb Arc Les Franqueses. La competi-
ció es va fer al camp municipal de tir 
amb arc del Fossat del Castell de 
Montjuïc de Barcelona. 

És un trofeu amb el qual s’inicia la 
temporada i en el qual només partici-
pen les categories dels més joves, és a 
dir, esquirol, benjamí, aleví, infantil, 
cadet i júnior (femení i masculí). Hi va 
haver una assistència rècord de més 
de cinquanta inscrits quatre dels quals 
eren representants del club franquesí, 
que van obtenir bons resultats. Així, 
Izan i Joan van quedar tercers en les 
seves categories (esquirol i benjamí). 
Claudia va quedar primera en aleví 
femení, i Alfred, quart en aleví masculí.

La jornada va ser una festa de l’arc per 
als nens i els familiars. Hi va haver molt 
bon ambient entre tots els nens i 
nenes, reflectint que el tir amb arc és 
més que un esport.

VI Torneig d’handbol Joan 
Sanpera de Festa Major

El 14 de setembre de 2013 va tenir lloc 
el VI Torneig d’handbol Joan Sanpera al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, amb motiu de la Festa 

Major de Corró d’Avall. Des de la 
categoria prebenjamí fins a la infantil, 
els equips van jugar un partit davant el 
BM Granollers de la seva corresponent 
categoria.

Un total de 14 equips van prendre part 
en aquest torneig amb un total de 160 
participants. Els equips van ser 1 
prebenjamí masculí, 2 benjamins 
masculins, 1 aleví femení, 2 alevins 
masculins i 1 infantil masculí. 

Els premis van ser per al 1r i 2n 
classsificat, per al millor jugador del 
partit, el millor jugador local i el màxim 
golejador de l’enfrontament. El regidor 

d’Esports, José Ramírez, va estar 
present a l’entrega de premis.

El Patronat Municipal d’Esports, 
col·laborador d’aquesta activitat que va 
organitzar l’AEH Les Franqueses, va 
obsequiar tots els participants amb un 
esmorzar.

55 corredors participen a la II 
Clàssica Ciclista de les 
Franqueses

El 14 de setembre de 2013 a la tarda es 
va disputar la II Clàssica Ciclista de les 
Franqueses, una cursa organitzada per 
la Unió Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, dins del programa d’actes de 
la Festa Major de Corró d’Avall. La 
distància a recórrer van ser 100 km en 
un circuit de 10 km que discorria per 
carreteres i carrers de Corró d’Avall, 
Llerona i Marata. Un recorregut amb 
pujades curtes i fortes que va fer-se 
molt dur per als 55 ciclistes que van 
prendre la sortida. Els participants 
pertanyien a una d’aquestes tres 
categories: elit, sub23 i master 30.

Cal destacar la presència d’un equip 
francès, el Martigues, que tenia dins les 
seves files el darrer guanyador del tour 
de Bulgària. El guanyador absolut va 
ser el corredor francès Cedric Eusta-
che, amb un temps total de 2 hores i 41 
minuts. Eustache va anar a una 
velocitat mitjana de 42,480 km per 
hora. D’altra banda, el corredor local 
Santi Segú va ser el guanyador a la 
categoria Master 30.

80 jugadors al 3 x 3 de bàsquet de 
la Festa Major de Corró d’Avall

El 14 de setembre de 2013 al matí, 
amb motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall, es va celebrar a la pista 
poliesportiva coberta de la zona 
esportiva municipal un 3 x 3 de bàsquet 
amb els jugadors i jugadores dels 
diferents equips del Patronat Municipal 
d’Esports.

Més de 80 basquetbolistes, de 
categories compreses entre premini i 
cadet, van gaudir de l’esport de la 
cistella competint entre ells separats 
per categories, i en equips de 3 o 4 
jugadors. Després de quatre hores de 

bàsquet, els equips vencedors en les 
diferents categories van ser: en 

categoria premini, Lakers; en mini, 
Toros; en infantil, Guays; i en cadet 
Equip 2.

Tots els participants van rebre esmor-
zar i medalles commemoratives, així 
com obsequis per als equips guanya-
dors.

Trenta participants al 
III Campionat de tie-breaks amb 
motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall

El 14 de setembre de 2013, amb motiu 
de la Festa Major de Corró d'Avall, el 
Patronat Municipal d'Esports va 
organtizar el III Campionat de 
tie-breaks a les pistes de tennis 
municipals de Corró d'Avall. Hi van 
participar una trentena de tennistes, 
entre adults i infants.

Es van fer campionats de tie-breaks a 
15 punts (adults) i pel que fa als més 
joves alguns van fer també tie-breaks a 
15 punts i una lligueta de tots contra 
tots. Cada participant va disputar un 
mínim de 2 partits de tennis. 

El Patronat Municipal d'Esports va 
obsequiar tots els participants amb una 
medalla i esmorzar.

La Festa de la bicicleta urbana 
d’enguany compta amb 200 
participants

El 15 de setembre de 2013 al matí va 
tenir lloc la Festa de la bicicleta urbana 
que tradicionalment organtiza el 
Patronat Municipal d’Esports dins dels 
actes programats de la Festa Major de 
Corró d’Avall. Més de 200 participants 
van poder gaudir d’un circuit urbà 
d’uns 12 km de distància, que va 
passar per Corró d’Avall, Bellavista i 

en el Complex Esportiu Municipal el 
tradicional esmorzar de Nadal de la 
gent gran. Tots els participants (uns 60) 
del Grup d'Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME van poder gaudir de 
l'esmorzar amb la presència de 

l'alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Durant l'acte es va fer un brindis, on es 
va desitjar unes bones festes i un feliç 
2014. Abans d'acabar l'acte tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l'alcalde i del regidor que de 
ben segur serà de bon ús per fer 
activitat física.

Uns 60 alumnes van participar a 
la trobada de Nadal de l’Escola de 
Tennis del PME

El 21 de desembre de 2013 a la tarda, 
l'Escola Municipal de Tennis de les 
Franqueses va realitzar la seva 
tradicional Trobada de Nadal. Hi van 
participar uns 60 alumnes des dels 
nens més petits de l'escola de tennis 
(infants de 5 anys), fins als nois de 
15-16 anys.

La trobada de Nadal va consistir a 
jugar una sèrie de campionats tennís-
tics on els alumnes jugaven un mínim 
de 2 partits. L'objectiu de la Trobada és 
que tots els nens passessin una 
divertida tarda jugant a tennis.

Els resultats dels diferents campionats 
realitzats segons les edats van ser:

-Campionat d'alumnes (anys 
2007-2008): finalista de consolació, 
Miquel Ortega; guanyador de consola-
ció, Marc Argemí; finalista de la fase 
final, Gerard Guiu; guanyador de la fase 
final, Neus Cebrian.
-Campionat d'alumnes (anys 
2005-2006): finalista de consolació, 
Noa Pardillo; guanyador de consolació, 

Gerard Navarro; finalista de la fase 
final, Esteve Ortega; guanyador de la 
fase final, David Müller.
-Campionat d'alumnes (anys 
2002-2003-2004): finalista de consola-
ció, Marc Pérez; guanyador de 
consolació, Daniel Noé; finalista de la 
fase final, Nil Morales; guanyador de la 
fase final, Màxim Chornyy.
-Campionat d'alumnes (anys del 1996 
al 2001): finalista de consolació, Èric 
Cejudo; guanyador de consolació, 
Rafael Barrio; finalista de la fase final, 
David Barrio; guanyador de la fase 
final, Arnau Caralt.

Tots els finalistes i guanyadors van 
rebre com a premi una medalla i tots 
els participants a la trobada de Nadal 
van ser obsequiats amb un suc de 
fruites i una felicitació de Nadal de part 
de l'Escola de Tennis Jordi Plana i del 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès.

Santi Segú i Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista Les 
Franqueses, subcampions de 
Catalunya de Ciclocròs

El 22 de desembre de 2013 es va 
disputar a Manresa el Campionat de 
Catalunya de Ciclocròs, amb la 
participació de corredors de la Unió 
Ciclista Les Franqueses. 

Santi Segú va quedar subcampió de 
Catalunya en la categoria master 30, 
Antoni Serra també va ser subcampió 
de Catalunya en mastrer 60 i Marc 
Ortega va ser 4t en master 40. La 
prova es va disputar en un circuit molt 
tècnic, magnífic per a la pràctica del 
ciclocròs.

El VI Torneig d'Handbol Memorial 
Joan Bufí compta amb la partici-
pació de 26 equips

El 28 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sisena edició del Torneig 
d'Handbol Memorial Joan Bufí al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, organitzat pel club AEH 
Les Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports. 

El format del torneig consistia en què 
cada equip local de les Franqueses, des 
de la categoria escola fins al juvenil 

femení (13 en total), jugués un partit 
davant un equip rival. Els clubs 
convidats van ser la Llagosta, la 
Garriga, Polinyà, Sant Esteve de 
Palautordera, BM Granollers, Montme-
ló i Canovelles.

Un cop finalitzat el partit corresponent 
es van determinar els trofeus al primer 
classificat, segon classificat, millor 
jugador, màxim golejador, regularitat i 
millor jugador local de cada partit i 
categoria. Els més petits, d'infantil fins 
a l'escola, van tenir, a més, una copa 
individual per la seva participació al 
torneig. 

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

Tres corredors de la Unió Ciclista 
Les Franqueses- Bicicletes Segú 
fan podi a la classificació final de 
la Copa Catalana de Ciclocròs

Tres ciclistes franquesins van pujar el 
29 de desembre de 2013 al podi de la 
classificació final de la Copa Catalana 
de Ciclocròs, després dels bons 
resultats obtinguts a la darrera cursa de 
la temporada, que es va disputar a Vic. 
Així doncs, Toni Serra es va proclamar 
campió en la categoria Master 60, i 
Santi Segú i Marc Ortega van quedar 
subcampions a la categoria Master 30 i 
Master 40, respectivament. 

Tots tres són membres de la Unió 
Ciclista Les Franqueses-Bicicletes 
Segú. En la cursa disputada a Vic, els 

resultats d’aquests tres ciclistes 
franquesins van ser els següents: Toni 
Serra va quedar en 2n lloc, i Santi Segú 
i Marc Ortega van quedar en 4a 
posició. Per la seva banda, Pere 
Amadó també va fer una gran cursa i 
va acabar 3r en Master 30.

Llerona. La sortida i l’arribada va ser la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall i tots els participants van rebre 
a l’arribada un obsequi de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu de la Setmana 
de la mobilitat sostenible i segura (una 
matrícula per a la bicicleta i un clauer) i 
ampolles d’aigua que va oferir el PME 
a tots els ciclistes.

Un cententar de participants al III 
Campionat de pàdel de Festa 
Major

El 13, 14 i 15 de setembre de 2013 es 
va disputar el tradicional Campionat de 
pàdel de festa major. Aquest tercera 
edició va començar el divendres a la 
tarda i va durar fins al diumenge al 
migdia, que es van disputar les finals de 
cada categoria: masculina, femenina i 

mixta. Al torneig hi van participar un 
centenar de persones, les quals van 
gaudir del pàdel durant tot el cap de 
setmana. Els campions i subcampions 
de la fase final van rebre per part del 
regidor d’Esports, José Ramírez, una 
copa com a reconeixement de la fita 
aconseguida, i els campions i subcam-
pions de consolació una medalla.

Classificació del Torneig:
-Categoria masculina: fase final: 
guanyadors del torneig, Manel Parra i 
José Martínez; subcampions, Marc 
Navarro i Alfons Ferreira. Consolació: 
guanyadors, Manel Valero i Pedro 
González; subcampions, Francesc 
Guardiola i Joan Pol Minguet  
-Categoria femenina: fase final: 
guanyadores del torneig, Gina Jorba i 
Lídia Ganduxé; subcampiones, M. Pau 
Nualart i Marta Maraña. Consolació: 
guanyadores, Mònica Diez i Anna 
Caparrós; subcampiones, Pilar Torras i 
Judit Bartolí
-Categoria mixta: fase final: guanyadors 
del torneig, M. Pau Nualart i Guillem 
Pujol; subcampions: Gina Jorba i Joan 
Pol Minguet. Consolació: guanyadors, 

Irene Vila i Joan Barceló; subcampions, 
Mònica Fernández i Jordi Galan

Èxit de la Tirada de Festa Major

Com cada any, incorporada dins de la 
Festa Major de Corró d'Avall, el 15 de 
setembre de 2013 el Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses va celebrar una 

tirada social que va consistir, d'una 
banda, en una exhibició dels arquers 
del club i, de l’altra, en una jornada de 
portes obertes a les persones que van 
voler provar aquest esport. 

Hi va haver presència de veïns de les 
Franqueses durant tota la jornada, 
especialment d’infants, alguns dels 
quals van demostrar excel·lents 
condicions per a la pràctica del tir amb 
arc. L'acte va finalitzar amb un aperitiu 
per als arquers i assistents.

Santi Segú guanya el 
Campionat de Contrarellotge de la 
Unió Ciclista 
Les Franqueses

El 22 de setembre de 2013 la Unió 
Ciclista Les Franqueses va organitzar el 
seu Campionat de Contrarellotge, 
aquest any amb la novetat que es van 
fer les dues cronos en un mateix dia: la 
de Corró i la cronoescalada de 
Montmany. Un total de 36 corredors 
van participar-hi. 

El guanyador de la crono de Corró va 
ser Miquel Novellas, amb un temps de 
13 minuts i 14 segons, i el guanyador 
de la crono de Montmany va ser Santi 
Segú, amb un temps de 9 minuts i 34 
segons. La suma dels temps va fer que 
el guanyador final fos Santi Segú. En 
les diferents categories, els guanyadors 
van ser els següents: Femina, Laura 
Cunillera; Elit, Oriol Aguilera; Master 
30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; 
Master 50, Chris Goere.

El Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació professional de 
jugadors

Des del mes d’octubre de 2013 i fins al 
mes de juny de 2014, el camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació per a jugadors de futbol 
impulsat per entrenadors majoritària-
ment provinents del RCD Espanyol. 
Molts d’ells són vallesans, com el 
franquesí Carles Martínez, entrenador 
de l’infantil de l’Espanyol, el roquerol 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del club barceloní, Xavi 
Díaz, responsable de Mitjans Audiovi-
suals i Anàlisi del Joc del Futbol Base 
de l’Espanyol, i Oriol Olivé, de l’RCDE 
Stage. Completen l’equip tècnic Joan 
Argemí, del FC Cardedeu, i Ferran 
Bramona, del RCDE Stage. Hi ha 
apuntats uns 30 jugadors, que entrenen 
els dilluns i dimarts de 17.30 a 19.30 h.

Segons l’empresa que han creat 
aquests tècnics per poder fer aquesta 
activitat, Alwaysoccer Barcelona, “els 
objectius i continguts de les sessions 
d’entrenament estan orientats a la 
millora tècnica i tàctica del jugador, per 
aconseguir que aquest resolgui amb 
èxit les diferents situacions exigides pel 
joc”. Així, els principals atractius 
d’aquesta oferta són els entrenaments 
en grups reduïts, la metodologia 
adequada a cada edat, l’aprofundiment 
de la tècnica individual i col·lectiva, la 
millora dels conceptes tàctics, els 
consells dietètics i mèdics, i l’assesso-
rament al jugador en tot allò que 
envolta el món del futbol. 

El passat 23 de setembre, dins de les 
jornades de portes obertes que va 
oferir l’empresa, els joves assistents 
van rebre la visita de l’entrenador de 
porters i exporter de l’Espanyol Tommy 
N’Kono, responsable del centre de 
tecnificació per a porters que tindrà lloc 
els mateixos dies i hores al camp de 
futbol de Corró d’Amunt.

El lligam d’aquest centre de tecnificació 
amb el club blanc-i-blau és molt estret. 
Un dels incentius que ofereix és que, si 
la direcció d’Alwaysoccer ho creu 
convenient basant-se en la qualitat de 
cada jugador, els alumnes podran fer 

les proves per entrar al RCD Espanyol 
gestionades des del centre.
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La franquesina Anna Riera queda 
segona a la Marató de Collserola

Anna Riera i Pla, veïna de Corró d’Avall 
de 47 anys, va quedar en segona 

posició de la general femenina a la XIX 
edició de la Marató de Collserola, que 
es va disputar el 6 d’octubre de 2013. 
Es tracta d’una de les clàssiques de les 
curses de muntanya. El Patronat 
Municipal d’Esports felicita per aquesta 
gesta l’atleta del Club Atletisme 
Canovelles i l’anima perquè continuï 
aconseguint èxits.

Jornada d’hípica per a 18 alumnes 
de la Fundació Apadis

El 17 d’octubre de 2013, 18 alumes del 
curs de formació laboral Plusmotiva de 
la Fundació Apadis van poder gaudir 
d’una jornada d’equitació adaptada 
dirigida pels professionals del Centre 
Hípic Mas Batlló, del municipi de Malla.

Els nois i noies van poder comprovar 
que l’equitació adaptada afavoreix la 
millora de l’equilibri i la mobilitat, la 
comunicació, la millora del to muscular, 
la deambulació i la coordinació, el 
control dels reflexos, la relaxació que 
aporta i la millora de l’autoestima. Com 
que l’activitat s’aconsegueix fer molt 
ràpidament, el reforç positiu per a la 
persona és immediat.

Gràcies a la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Diputació de 
Barcelona, aquests nois i noies van 

gaudir d’un dia rodó, que va culminar 
amb un dinar dins de les mateixes 
intal·lacions.

L’equip franquesí format per Santi 
Segú i Marc Ortega guanya les 3 
hores de resistència de BTT de 
Corró d’Amunt

El 20 d’octubre de 2013 es va disputar 
la setena edició de les 3 hores de 
resistència de BTT de Corró d’Amunt, 
enguany darrera prova puntuable de la 
I Challenge Resistència BTT del Vallès. 
Hi va haver més participació que mai 
amb 52 equips i 110 corredors en total. 
El guanyador de la prova va ser l’equip 
format pels franquesins de la UCLF 
Santi Segú i Marc Ortega, mentre que 
en el global de la classificació d’aquesta 
primera Challenge va quedar en primer 
lloc l’equip del celoní Tomàs Misser.

Enguany, l’organització, el Club Ciclista 
Corró d’Amunt, va fer un canvi en la 
sortida i la meta del recorregut. Fins 
ara havia estat a la finca de la Nissan i 
aquesta vegada s’ha fet al centre de 
Corró d’Amunt, concretament a la 

carretera, a la zona esportiva, entre el 
camí del restaurant Tastaolletes i el 
restaurant Les Quatre Llunes. Un canvi 
que ha agradat molt els participants i 
que ha fet més atractiva la cursa per a 
la gent del poble.

El premi al club que va aportar més 
participants a la cursa va ser per al 
T-Bikes de Lliçà d’Amunt. Cal recordar 
que també es va disputar la cursa d’1 
hora de resistència infantil, amb la 
participació de 21 corredors, dos dels 
quals de Corró d’Amunt.

Una de les anècdotes de les 3 hores de 
resistència BTT de Corró d’Amunt 
d’enguany va ser la presència d’un 
equip de TV3, atret per la tecnologia 
dels xips controladors que portaven els 

participants, una novetat en aquest 
tipus de curses.

Els clubs de bàsquet i d’handbol 
de les Franqueses van rebre el 
premi Trofeu 
Campions del Mundo 
Deportivo

El 25 d’octubre de 2013 el diari esportiu 
Mundo Deportivo i El Corte Inglés van 
organitzar una nova edició –la trente-
na– del Trofeu Campions, en què 
s’homenatja els clubs catalans per les 
gestes esportives que van aconseguir 
la passada temporada. Enguany hi van 
anar 215 equips de 26 disciplines que o 
bé van quedar campions de les seves 
lligues o bé van pujar de categoria. El 
nostre municipi també va ser-hi 
present, de la mà del Club Bàsquet Les 
Franqueses i de l’AE Handbol Les 
Franqueses.

En concret, es va premiar el CB per 
haver assolit l’ascens a 2a Catalana de 
l’equip sènior femení i l’AEH per 
l’ascens a 2a Catalana del seu sènior 
masculí. Van ser presents a l’acte en 
representació d’aquests clubs Esteve 
Moliner, president del CB Les Franque-
ses, i Mireia Gassull i Carme Ortega, de 
l’AEH Les Franqueses, que van 
assistir-hi en substitució del seu 
president, Rafael Rosario, que no hi va 
poder anar per motius laborals. A més, 
també van assistir a la gala l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

El lliurament de premis va tenir lloc a 
l’Hotel Juan Carlos I de Barcelona i va 
comptar amb l’assistència de 500 
persones.

Gran matinal de ciclocròs 
diumenge al parc de Milpins

El 27 d’octubre de 2013 al matí es va 
disputar al parc de Milpins de Corró 
d’Avall la primera prova de la Copa 
Catalana de Ciclocròs d’aquesta 
temporada, amb la participació de 127 
ciclistes. L’organització d’aquesta 
activitat va anar a càrrec de la Unió 
Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports.

Es van disputar tres curses, una per a 

les categories d’aleví, infantil i cadet, 
una altra per a les categories júnior, 
fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la 
darrera per a master 30, elit i sub 23. El 
guanyador de la cursa en elit va ser el 
celoní Tomàs Misser. Pel que fa al 

palmarès franquesí, cal destacar el 
segon lloc de Santi Segú a la categoria 
master 30, el segon lloc de Marc 
Ortega a la master 40, i el primer lloc 
d’Antoni Serra a la master 60.

El Patronat Municipal d’Esports 
renova els convenis de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses i amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Club Bàsquet Les Franqueses i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses van renovar durant el mes 
d’octubre de 2013 els convenis de 
col·laboració que van signar l’any 
passat amb el Patronat Municipal 
d'Esports. Aquest és el tercer any que 
es formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
Patronat i el CB Les Franqueses, i entre 
el Patronat i l’AEH 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.  

Al conveni es marca que el Patronat 
Municipal d’Esports serà el responsable 
d’establir la programació i la coordina-
ció d’aquestes activitats, mantenint la 
direcció del programa sota la supervi-
sió de la gerència del Patronat 
Municipal d'Esports. Igualment, el PME 
serà qui sufragarà les despeses 
d’execució dels programes referents 
als següents aspectes: gestió adminis-
trativa, coordinació tècnica, material 
esportiu, instal·lacions esportives, 

llicències, assegurances, arbitratges i 
equips de roba esportiva. Per la seva 
banda, ambdós clubs adquireixen el 
compromís de realitzar el programa 
d’activitats de l'Escola Esportiva 
Municipal i les activitats de promoció a 
les escoles de les Franqueses sota la 
programació, coordinació i supervisió 
del Patronat Municipal d'Esports, així 
com la col·laboració en aquelles 
activitats puntuals que organitzi el 
Patronat Municipal d'Esports.

Finalitza el manteniment 
semestral de la gespa artificial 
dels camps de futbol 
municipals

A finals del mes d’octubre de 2013 van 
finalitzar els treballs de manteniment 
semestral de la gespa artificial dels 
camps de futbol municipal de les 
Franqueses del Vallès per part del 
Patronat Municipal d’Esports.

El manteniment s’ha efectuat als 
camps de futbol 11 i 7 de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, al 
camp de futbol 7 de la Zona Esportiva 
Municipal de Bellavista, al camp de 
futbol de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt i al camp de futbol 
de la Zona Esportiva de Llerona. 

Les tasques de manteniment de la 
gespa van consistir a repassar les 
juntes i l’estat general dels marcatges, 

revisar les males herbes, replantar 
cautxú a les zones més desgastades i 
revisar l’estat general del camp.

Aquestes actuacions de millora 
s’emmarquen dins del pla continuat de 
manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals de les Franque-
ses del Vallès.

El Club Hoquei Les Franqueses 
comença la lliga de veterans

El 28 d’octubre de 2013 el flamant Club 

Hoquei Les Franqueses va disputar el 
partit de la primera jornada de la lliga 
de veterans. 

Va ser un partit molt igualat que el va 
enfrontar a l’Esplugues i que va acabar 
amb derrota franquesina per 1 gol a 4. 
Quan faltaven 5 minuts per a l'acaba-
ment del matx, el resultat era d’empat 

a 1 gol. L’equip visitant va començar a 
pressionar per tota la pista i l’estratègia 
li va donar resultat, ja que va aconse-
guir amb molta fortuna el segon gol. I 
encara va tenir temps per fer pujar al 
marcador l’1 a 4 final.

El grup que s’entrena amb el PME 
per fer la propera edició de la 
Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-
La Garriga es consolida

Durant el mesos d'octubre i novembre 
de 2013 es va anar consolidant el grup 
del programa Entrena la Mitja els 

integrants del qual van fer la inscripció 
al Patronat Municipal d'Esports. Tots 
aquests participants queden els dilluns, 
dimecres i divendres a les 20 h a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall i realitzen l'entrenament que 
dirigeix el Club d’Atletisme A 4 el km.  

Enguany hi ha menys participants, ja 
que molts pobles veïns també realitzen 
aquest programa i perquè molts dels 
participants ja formen part del Club 
d'Atletisme A 4 el km i, per tant, ja 
entrenen de forma regular durant tot 
l'any.
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Ppresentació dels equips del CE 
Llerona

L’1 de novembre de 2013, al matí, va 
tenir lloc al camp de futbol de la zona 
esportiva de Llerona la presentació de 
tots els equips que formen part del Club 
Esportiu Llerona la present temporada. 

En total hi van assistir més de 300 
futbolistes, nois i noies, de diferents 
edats, que formen part dels 26 equips 
del club. També hi van ser presents els 
coordinadors, entrenadors i delegats 
de cada equip i els membres de la junta 
directiva del CE Llerona, així com 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez.

El Club A 4 el km participa amb 
setze atletes a la cursa 
Behovia-San Sebastián

Setze atletes del club d’atletisme 
franquesí A 4 el km van participar el 10 
de novembre de 2013 a la cursa 
Behovia-San Sebastián, de 20 km de 
recorregut. 

Les marques que van fer els corredors 
del Club d’Atletisme A 4 el km són les 
següents: Jaume Aragonès, 1 h 11 min 
31 s; Esteban Romero, 1 h 16 min 49 s; 
Joaquim Cardona, 1 h 18 min 40 s; 
Xavier Roca, 1 h 19 min 15 s; Lluís 
González, 1 h 26 min 50 s; Rafa Lora, 1 
h 29 min 20 s; Carmen Martín, 1 h 30 
min 30 s; David Aldonza, 1 h 31 min 14 
s; Jordi Brillas, 1 h 31 min 16 s; Santi 
Carreras, 1 h 32 min 27 s; Daniel 
Priego, 1 h 35 min 22 s; Sergi Alexan-
dri, 1 h 36 min 34 s; Francesca Parra, 1 
h 44 min 51 s; Montse Nzang, 1 h 47 
min 22 s; Núria Buil, 1 h 50 min 4 s; 
Mireia Massot, 1 h 52 min 9 s.

Les instal·lacions esportives reben 
els visitants de 
l'intercanvi Comenius

Alumnes i professors estrangers del 
programa Comenius van visitar 
diversos indrets del municipi al llarg de 
la setmana de l’11 al 17 de novembre 
de 2013. Com que el projecte se 
centrava en l'esport i la salut, l’Escola 

Joan Sanpera i Torras, que va ser  
l'amfitriona d'aquest intercanvi, va 
convidar el grup de visitants a fer una 
visita a les instal·lacions esportives 
municipals, a més a més de la visita 
històrica a l'ajuntament.

En aquesta visita, que va ser concreta-
ment a les instal·lacions esportives de 
Corró d'Avall, el grup va ser rebut pel 
regidor d'Esports, José Ramírez, i el 
director gerent del Patronat Municipal 
d'Esports, Josep Campaña. Un cop feta 
una breu explicació sobre l'equipa-
ment, alumnes i professors van ser 
obsequiats amb el llibre del 30è 

aniversari del Patronat Municipal 
d'Esports. A continuació se'ls va fer 
una visita guiada per les instal·lacions 
en què van poder veure el pavelló 
poliesportiu, el camp de futbol, les 
pistes de tennis, les pistes de pàdel i la 
piscina.

Els visitants, procedents d'Anglaterra, 
Polònia i Islàndia, van marxar el 
diumenge 17. Al llarg dels dies que van 
ser a Catalunya van conèixer el 
municipi de les Franqueses -inclòs 
l'Ajuntament, el seu principal complex 
esportiu i l'entorn general-, la capital de 
comarca, Granollers, i la ciutat de 
Barcelona.

Presentació dels equips 
d’handbol de les Franqueses de la 
temporada 2013-2014

El 16 de novembre de 2013 va tenir lloc 
la presentació de tots els equips 
d’handbol base del Patronat Municipal 
d’Esports juntament amb els equips del 
club AEH Les Franqueses al Pavelló 
Poliesportiu Municipal de les Franque-
ses.

13 equips conformen l’escola d’handbol 
del PME en la temporada 2013-3014: el 
prebenjamí, benjamí masculí A, 
benjamí masculí B, aleví femení A, aleví 
femení B, aleví masculí A, aleví masculí 
B, infantil masculí, infantil femení, cadet 

masculí A, cadet masculí B i cadet 
femení. Per part de l’AEH Les Franque-
ses enguany presenten dos equips, el 
sènior masculí i el juvenil femení.

A partir de les 19 h va tenir lloc la 
desfilada de tots els equips davant 
d'una grada plena. Acte seguit hi van 
haver els parlaments de les autoritats, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el president de l'AEH les 
Franqueses, Rafael Rosario, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez, que van fer 
entrega d'uns rams de flors i plaques a 
tots aquells jugadors que porten 10 
anys practicant handbol al municipi. 

També es va fer un reconeixement als 
periodistes esportius locals Ramon 
Solé, Miqui Güell i Pol Garcia. Per últim, 
es va fer la tradicional foto de grup i 
després les fotografies individuals de 
temporada per a cada equip. 

Abans de la presentació van tenir lloc 
els partits del juvenil femení contra el 
BM Granollers, a les 16 h, i el del cadet 
masculí A contra l’Esplais de Castelló 
d'Empúries, a les 17.30 h. Un cop 
finalitzada la presentació es va jugar el 
partit del sènior masculí davant el 
Vallag, a les 20.15 h.

Francesc Marsol i Ana Belén 
García guanyen la 2a edició de la 
cursa Els 10 km de les Franqueses

El diumenge 17 de novembre de 2013 
a les 10 h va tenir lloc la segona edició 
de la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses, amb sortida i arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El mal temps, tot i que no va 
impedir que la prova se celebrés, va 
fer, això sí, que alguna de les 620 
persones inscrites es quedés casa. 

No va ser el cas de Francesc Marsol i 
Ana Belén García, que van quedar en 
primer lloc en la categoria masculina i 

femenina, respectivament. Marsol va 
fer un temps de 34 min 48 s i Garcia de 
40 min 34 s.

Jaume Aragonès, secretari del Club 
d’Atletisme A 4 el km, entitat que 
organitza la cursa amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, es va mostrar molt satisfet 
amb el nombre de participants, i va 
confirmar que hi haurà una tercera 
edició de la prova l’any vinent.

A banda de la vessant esportiva, 
aquesta cursa té l’objectiu de recaptar 
diners per a la lluita contra el càncer de 
ronyó. Els diners recaptats enguany (un 
mínim de 3 € per inscrit, segons 
Aragonès, més l’aportació de l’empre-
sa patrocinadora Pfizer i la que fa 
l’Ajuntament de les Franqueses) es 
donaran, com l’any passat, a la 
Fundació Privada Institut Recerca de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El Patronat Municipal 
d'Esports signa un conveni amb 
Alwayssoccer

El matí del 22 de novembre de 2013, 
l'empresa Alwayssoccer i el Patronat 
Municipal d'Esports van signar un 
conveni per a l'organització d'activitats 
de formació i promoció esportiva, 
estades i/o jornades de tecnificació al 
municipi de les Franqueses.

Alwayssoccer és una empresa 
especialitzada en l'organització de 
clubs i escoles de futbol, estades, etc. 
El representant de l'empresa va signar 
el conveni amb el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Es planta una alzina per al Bosc 
de La Mitja

El 27 de novembre de 2013 al matí 
diverses autoritats municipals i 
representans de La Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
van plantar una alzina al Bosc de La 
Mitja. Des de 2003 és tradició fer 
créixer el Bosc de La Mitja (a l'avingu-
da de Sant Julià, 64-66, de Granollers), 
per això cada any s'hi planta un arbre. 
Aquest 2013, com que no es tracta 
d'un any olímpic, s'hi ha plantat una 
alzina. A l’acte hi van assistir els 
alcaldes de Granollers i Canovelles, el 

primer tinent de les Franqueses, Esteve 
Ribalta, el regidor d’Esports de les 
Franqueses, José Ramírez, i també el 
regidor d'Esports de la Garriga, Joan 
Esteban, el president de l’AE La Mitja, 
Toni Cornellas, i el president de la 
Federació Catalana d’Atletisme, Joan 
Villuendas, entre altres personalitats. 
Aquest és un dels actes previs a la 
celebració de la cursa.

La primera passejada per a la 
gent gran del cicle “A cent cap als 
cent” té lloc a les Franqueses

El 28 de novembre de 2013 va tenir lloc 
a les Franqueses la primera caminada 
dins el cicle de passejades A cent cap 
als cent que organitza la Diputació de 
Barcelona juntament amb els pobles i 

ciutats adjuntats. Aquest programa va 
destinat a persones de més de 65 anys 
que fan activitat esportiva en el seu 
municipi.

Els pobles convidats van ser Castellde-
fels, Vilanova i la Geltrú i Santa 
Perpètua de Mogoda. En total, uns 170 
participants, que van poder gaudir dels 
camins i espais de les Franqueses. 

La passejada va començar al voltant de 
les 10 h des del Complex Esportiu 
Municipal en sentit Milpins, on es va fer 
una parada per esmorzar i on seguida-
ment es va reprendre la passejada, que 
va arribar fins a Corró d'Amunt. Un cop 
allà es va fer el dinar de germanor i la 
cloenda de l'acte.

Durant la passejada i tota la jornada hi 
va ser present el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Presentació dels equips del CF Les 
Franqueses

Després de l’ajornament del passat 16 
de novembre per mal temps, el 30 de 
novembre de 2013 va tenir lloc a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall la presentació oficial del CF Les 
Franqueses d’aquesta temporada 
2013-2014. L’acte va començar a les 
16 h amb la desfilada dels 21 equips del 
club, uns 170 jugadors en total.

Després de les fotos oficials de cada 
equip, que es van fer amb els cotxes 
d’època que estaven a la gespa i que 
van cedir per a l’ocasió els patrocina-
dors del club, es va jugar el partit de 3a 
Divisió Catalana que enfrontava el 
primer equip del CF Les Franqueses 
contra l’Olímpic de la Garriga, i que va 
acabar en empat a 1 gol.
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Els equips prebenjamí i 
benjamí masculí d’handbol del 
PME assisteixen a la Trobada 
Handbolicat de la Llagosta

El 6 de desembre de 2013 va tenir lloc 
a la Llagosta la Trobada Handbolicat de 
la Marató de TV3 on cada any 
participen equips d'handbol de les 
Franqueses. Aquest any era el torn 
dels equips prebenjamí de la Laura 
Saperas i del benjamí masculí del Joan 
Lax. La matinal va consistir a jugar 
partits en format triangular davant 
equips com el Granollers, la Llagosta i 
el Polinyà. Un bon matí gaudint de 
l'esport, companyonia i joc net amb els 
companys d'altres municipis.

El Barça, el Vila-real i la Fundació 
Marcet, campions de la Interna-
tional Golden Cup 2013

El FC Barcelona en categoria aleví, el 
Vila-real CF en benjamí i la Fundació 
Marcet en prebenjamí van ser els 
equips campions de la segona edició de 
la International Golden Cup que es va 
disputar entre el 6 i el 8 de desembre a 
les Franqueses i a la Garriga. 

Han jugat el torneig més de 50 equips, 
alguns provinents d’Itàlia, com la 
Roma, o d’altres punts de l’Estat 
espanyol, com l’Atlético de Madrid, el 
Vila-real o el Rayo Vallecano, i de clubs 
tan destacats del futbol català com el 
FC Barcelona, el Cornellà, el Sant 
Andreu o l’Europa; uns 700 jugadors 
d’entre 6 i 12 anys d’edat, que han 
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Bateig del km 7 de la Mitja 
Marató amb el nom d’Alfredo 
Codina

El 8 de gener de 2013 es va fer l'acte 
de bateig d'un quilòmetre més de la 
Mitja Marató Granollers-Les Franque-
ses-La Garriga, el km 7, dedicat en 
aquesta ocasió al garriguenc Alfredo 
Codina. El km 7 de la Mitja es troba just 
al davant de l’entrada de la urbanitza-
ció Els Gorchs, a Llerona.

El mateix Alfredo Codina Casals, de 76 
anys, acompanyat dels seus fills Josep i 
Marc, va col·locar la rajola. L’acte va 

comptar amb la presència de l’alcalde 
de les Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, el de Granollers, Josep 
Mayoral, la de la Garriga, Meritxell 
Budó, l’alcalde de Canovelles i 
president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, José Orive, el president 

de l’Associació Esportiva La Mitja, Toni 
Cornellas, així com diversos regidors 
d’aquests ajuntaments i col·laboradors 
de la Mitja.

Toni Cornellas va explicar l’homenatge 
a Alfredo Codina per la seva dedicació 
durant tots aquests anys a la prova. 
Codina es va mostrar molt agraït i 
satisfet de “col·laborar amb tot el que 
es pugui amb el municipi i amb la 
comarca, crec que és el que s’ha de 
fer”. Codina va ser reconegut com a 
ànima i “speaker” de la prova.

60 jugadors participen a la 
jornada de lliga de bàdminton del 
campionat del CEVO

El diumenge 13 de gener de 2013 va 
tenir lloc al pavelló poliesportiu 
municipal de les Franqueses del Vallès 
la jornada de lliga de bàdminton 
corresponent al campionat del CEVO 
(Consell Esportiu del Vallès Oriental). 

Hi van prendre part jugadors de totes 
les poblacions del Vallès Oriental amb 
uns 60 participants entre les diferents 
categories d’infantil, cadet i juvenil, 
masculí i femení. 

L’actuació dels jugadors locals va ser 
notable dins del rànquing. Marta 
Guirado va guanyar en la seva 
categoria en imposar-se a la final a una 

altra jugadora del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, Laura 
Pares, en categoria juvenil femenina. 

En categoria cadet masculí, Borja 
Vinagre va guanyar la seva eliminatòria 
arribant a la final després de superar en 
la semifinal Mario Maqueda, també 
jugador local.

El Club de Tir amb Arc de les 
Franqueses participa al XLVI 
Campionat de Catalunya

El XLVI Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc i el VI Campionat Para-Ar-
chery celebrat el diumenge 13 de 
gener de 2013 a Castellar del Vallès va 
comptar amb la major participació de la 
història: 192 esportistes. Es van 
proclamar 26 nous campions de 
Catalunya.
 
Els arquers més joves del Club de Tir 
amb Arc de les Franqueses van fer 
gala d’una gran serenitat en la 
competició i van suportar sense queixa 
el fred que feia al pavelló. Destaca la 
medalla de bronze aconseguida per 
Izan Garcia en la modalitat d’arc 
recorbat en categoria esquirol amb 250 
punts i la cinquena posició en la 
mateixa modalitat de Joan Arnal amb 
233 punts. Guerau Camí va aconseguir 
medalla d’or en la modalitat d'arc nu 
categoria esquirol. Els germans Oriol 

Ros i Adrià Ros van quedar sisens. El 
primer en arc recorbat cadet i el segon 
en arc recorbat aleví.
 
El president del Club, Juan Antonio 
Galo, va competir en arc compost 
categoria sènior. Li van faltar molt pocs 
punts per passar a les eliminatòries 
però va estar tota la jornada donant 
suport als companys. Ángel Galiano es 
va enfrontar en les eliminatòries amb el 
qui va ser finalment el campió de 
Catalunya en la modalitat d’arc nu 
sènior.

Lliurament de l’equipament 
esportiu als monitors del Club A 4 
el km que col·laboren amb el 
programa Entrena la Mitja

El 15 de gener de 2013 va tenir lloc a la 
sala de plens de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès el lliurament de 

l’equipament als monitors del Club A 4 
el km que van col·laborar amb el 
programa Entrena La Mitja a les 
Franqueses. Amb aquest acte es va 
reconèixer la seva tasca envers la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

L’acte va comptar amb la presència del 
regidor d’Esports, José Ramírez, el 
president del club d’atletisme franquesí 
A 4 el km, Toni Flores i, en representa-
ció de l’Associació Esportiva La Mijta, 
Toni Cornellas i Joan Villuendas. Es van 
lliurar 25 equipaments per als monitors, 
que en aquesta edició va comptar amb 
més de 130 inscrits. El paquet constava 
d’una samarreta de màniga curta, unes 
malles i un tallavent.

Les jugadores de l’amateur 
femení del CF Bellavista Milán fan 
un calendari per aconseguir 
recursos econòmics

Les components de l’equip amateur 
femení del CF Bellavista Milán van fer 

un calendari del 2013 amb l’objectiu 
d’obtenir ingressos extres amb la seva 
venda que ajudessin a cobrir el 
pressupost de la temporada.

Aquest conjunt milita en la màxima 
categoria territorial catalana la qual 
cosa suposa un augment de despeses 

molt considerable en relació a la 
categoria on jugaven la campanya 
anterior. Es van editar un total de 500 
calendaris que es venien a un preu de 5 
euros cadascun. Com és habitual en 
aquest tipus de calendari, les jugadores 
de l’amateur femení del CF Bellavista 
Milán sortien als diferents mesos de 
l’any.

Gran tarda d’handbol a les 
Franqueses amb el partit entre el 
BM Granollers i l’US Ivry francès

Les Franqueses del Vallès va viure el 
17 de gener de 2013 una fantàstica 
tarda d’handbol al Pavelló Poliesportiu 
Municipal amb el partit internacional 
que va enfontrar el BM Granollers i 
l’US Ivry, equip de la lliga francesa. Els 
dos equips van jugar amb molta 
intensitat oferint grans moments 
d'handbol. A la mitja part del partit es 
va sortejar una samarreta del BM 
Granollers signada per tots els jugadors 
del primer equip, que va anar a parar a 
una seguidora de l'equip francès. 
Durant el descans també es va 
aprofitar per fer un partidet entre 
l’equip aleví masculí de les Franqueses 
i el del BM Granollers. El resultat final 
del partit entre el BM Granollers i l’Ivry 
francès va ser de 31-26 a favor dels 
primers.

Alta participació al XXI Cros 
Escolar i al XVIII Cros Popular 
malgrat les previsions de mal 
temps

El dissabte 19 de gener de 2013 es va 
celebrar el XXI Cros Escolar i el XVIII 

Cros Popular de les Franqueses del 
Vallès amb una participació molt 
elevada: un total de 430 corredors i 
corredores, una vintena menys que a 
l’edició de l’any passat. Són unes xifres 
molt positives si es tenen en compte les 
previsions d’intenses pluges que hi 
havia per a aquest dia.

La prova, organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports amb la col·labora-
ció del Club Fondistes Bellavista, el club 
A 4 el km, el CB Les Franqueses i 
l’AEH Les Franqueses, amb el suport 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
es va disputar al parc de Milpins de 
Corró d’Avall, com l’any passat.

Com és habitual, les primeres curses 
que es van fer, a partir de dos quarts 
de deu del matí, van ser les dels 
corredors de més edat per tal que els 
nois i noies més petits participessin 
quan les temperatures fossin més altes, 
per bé que el temps va ser molt millor 
de l’esperat i només va ploure en 
alguns moments.

El guanyador del Cros Popular en 
categoria masculina va ser Toni 
Antúnez, de l’equip Aire Esport, mentre 
que en categoria femenina es va 
imposar Carmen Martí, del club A 4 el 
km.

A continuació es van disputar les 
proves de cadet masculí (Andrés 
Campoy, CA Canovelles) i femení 
(Núria Carbonell, CA Montornès), 
infantil masculí (Nabil Aldori, EE la 
Garriga) i femení (Carla Pérez, CA 
Montornès). Cap a les 11 del matí va 
tenir lloc la primera entrega de premis 
de les curses disputades.

A la segona part de la matinal es van 
córrer les curses dels més petits, de 

major a menor edat. Els guanyadors a 
les diferents categories van ser: aleví 
masculí, Álex Salgado, EE la Garriga; 

aleví femení, Inas Kajtih, EE la Garriga; 
benjamí masculí, Álex Lozano, CA 
Granollers; benjamí femení, Aymara 
Danieluk, CA Granollers; prebenjamí 
masculí, Pol Granado, CA Canovelles, 
prebenjamí femení, Carla Casellas, 
Escola Guerau de Liost; mini masculí, 
David Mateos, Escola Colors, i mini 
femení, Noa Robles, Escola Guerau de 
Liost.

El lliurament de premis va anar a 
càrrec de l’alcalde de les Franqueses 
del Vallès, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports, José Ramírez, i els represen-
tants del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental Santi Gener i Maria Antònia 
Jorba. Tots els participants van rebre 
una samarreta commemorativa i 
esmorzar al finalitzar cada cursa. 

Finalitza el Taller de Danses 
realitzat a l’Escola Camins dins 
del programa d’activitats esporti-
ves per a les escoles

La penúltima setmana de gener de 
2013 va finalitzar el Taller de Danses 
que va tenir lloc a l’Escola Camins dins 
del Programa Esportiu per a les 
Escoles del Patronat Municipal 
d’Esports. “Peu Polidor”, “La masove-
ra”, “El ball de la civada”... van ser 
algunes de les danses populars 
catalanes que els alumnes de 1r de 
Primària de l’Escola Camins van ballar 
dins de les classes d’iniciació a la 
Dansa que el Patronat Municipal 

d’Esports porta a terme als centres 
escolars del municipi, a través del 
Programa d’Activitats Esportives per a 
les escoles 2012-2013.

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, 
campió de Catalunya

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, i Cristina 

Sanz, del Club Diagonal, es van 
proclamar campions del XVI Campionat 
de Catalunya, celebrat del 9 al 27 de 
gener de 2013 a les instal·lacions de 
Baix Bowling de Sant Vicenç dels 
Horts.

Artur Colomer, amb un total de 3.825 
pals, (212,50 de mitjana) va guanyar 
amb comoditat la final que va tenir lloc 
el 26 de gener, seguit per Álvaro-José 
Cardona, del Club Barcelona (3.735 
pals). Marcial Ovide (3.675 pals), del 
BC Diagonal de Barcelona, amb una 
sèrie final de 1.301 pals, va assolir la 3a 
posició.

Diumenge 27 va ser el torn de la final 
femenina, Cristina Sanz (3.414 pals), 
del Club Diagonal, va guanyar la prova 
en una ajustada final amb la seva 
companya d’equip Roser Romero 
(3.322 pals) i Lia Mojarro (3.291 pals), 
del Club Seven-3 de Sant Esteve 
Sesrovires.

Les millors sèries va ser per a Marcial 
Ovide i Roser Romero amb 1.301 i 
1.211 pals respectivament, i les millors 
partides les van assolir Cristina Sanz, 
amb 244 pals, i Artur Colomer, amb 
268 pals. 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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El campió olímpic Kiprotich 
guanya la Mitja més 
multitudinària

La 27a edició de la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
disputada el diumenge 3 de febrer de 
2013 va ser la més multitudinària de les 
celebrades fins ara, amb 10.000 
corredors, 2.000 més que en la 
passada edició.

El favorit de la prova, l’actual campió 
olímpic Stephen Kiprotich es va 
imposar amb un temps d’1 h 01 min 15 
s, seguit a 3 segons de Carles Castillejo, 
que va fer una excel·lent cursa. 

Amb aquesta marca Castillejo va batre 
el rècord de Catalunya. En tercer lloc 

va quedar el kenyà David Maru, amb un 
temps d’1 h 3 min 53 s.

En categoria femenina la primera atleta 
va ser la kenyana Jebichi Yator, amb 1 
h 14 min 24 s; la segona, Vanessa 
Veiga, amb 1 h 15 min 1 s; i la tercera, 
la navarresa Raquel Gómez, amb 1 h 
15 min 26 s.

També s’ha de destacar, com passa 
des de fa anys, la gran afluència de 
públic als carrers animant els atletes al 
llarg del recorregut. Al seu pas per les 

Franqueses els atletes també van 
comptar amb el suport de l’Escola 
Municipal de Música Claudi Arimany de 
les Franqueses del Vallès. El Combo de 
l’escola va interpretar diverses peces 
musicals mentre els corredors feien la 
cursa.

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez, van seguir la prova al llarg del 
matí i també van ser presents al 
lliurament de premis de premis que es 
va realitzar en finalitzar la cursa.

Mònica Ausàs i Francesc Garcia, 
elegits millors esportistes 
amateurs a la XVII Nit de l’Esport 
de les Franqueses

La XVII Nit de l’Esport de les Franque-
ses del Vallès, que es va celebrar el 
divendres 8 de febrer, va tornar a ser 
un èxit. 

Més de 400 persones van assistir a 
l’acte organitzat pel Patronat Municipal 
d’Esports en el qual es fa un reconeixe-
ment públic i es premia aquells 
esportistes, persones i entitats 
esportives locals que van destacar pels 
seus èxits i dedicació durant la 
temporada 2011-12.

En aquesta edició es va premiar 
Mònica Ausàs, del Club Balonmano 

CLEBA León, i Francesc Garcia, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses, com a 
millors esportistes amateurs.

Cal destacar que la gala va comptar la 
presència de la granollerina Laia Pons, 
medallista olímpica als Jocs de Londres 
amb l’equip espanyol de natació 
sincronitzada. A més de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
també regidors de l’equip de govern 
Rosa Maria Isidro, Rosa Maria Pruna, 
Esteve Ribalta, Josep Randos, Gisela 
Santos i Vanessa Garcia, eren presents 
a l’acte el director general de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya, Gerard 
Figueras, el diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom, 
el coordinador d’Esports de la Diputa-
ció de Barcelona, Daniel Laga, i el 
senador i president de la Taula 
Assessora de l’Esport Català, Josep 
Maldonado.

El programa de la nit es va iniciar amb 
el lliurament dels diplomes als 73 
nominats i nominades, esportistes de 
les categories promoció masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1999 i 
2003), categoria formació masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1994 i 
1998), categoria amateur masculí i 
femení (nascuts al 1993 i anys 
anteriors) i categoria millor entrena-
dor/a. Després del sopar es va donar 
pas al lliurament dels guardons 
corresponents a les gestes esportives 
en reconeixement per haver assolit 
destacades fites durant la temporada 
2011/2012, als mèrits personals i als 
premis especials.

Acte seguit va arribar l’hora de 
conèixer els millors esportistes en les 
diferents categories. El premir al millor 
entrenador/a va ser per a Xavier 
Corbinos, del Patronat Municipal 

d’Esports, secció handbol, campió de la 
lliga infantil femení d’handbol, 2n 
classificat a la fase sector del Campio-

nat d’Espanya i 3r al Campionat de 
Catalunya. En categoria promoció 
femení, el guardó va ser per a Wiam 
Koubiss, del Karate Nokachi, campiona 
de Catalunya en la disciplina de kumite 
individual i per equips i subcampiona 
de Catalunya en la disciplina de kata. 
En categoria promoció masculí el premi 
va ser per a Oriol Miró, de la Unió 
Ciclista Les Franqueses, guanyador de 
la triatló de l’Ametlla i de la duatló 
d’Altafulla i tercer a la duatló de 

Granollers. En categoria formació 
femení va ser premiada Tania Henán-
dez, del Club Natació Granolers, 
campiona d’Espanya i de Catalunya 
d’hivern i estiu de combo i membre de 
la selecció espanyola infantil de natació 
sincronitzada. En categoria formació 
masculí el guardó va ser per a Pol 
Torres, del BM Granollers, campió de 
Catalunya i d’Espanya per equips i 
subcampió d’Espanya amb la selecció 
catalana. 

Els darrers premis van ser per als 
millors esportistes en categoria 
amateur. En amateur femení la 
guanyadora va ser Mònica Ausàs, del 
Club Balonmano León, jugadora a la 
lliga ABF d’handbol femení, la màxima 
categoria estatal, i membre de la 
selecció espanyola júnior. En categoria 
amateur masculí el guanyador va ser 
Francesc Garcia, de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, 3r classificat en categoria 
elit al campionat de ciclocròs de Lleida, 
4t al ciclocròs de Mataró, 5è a la prova 
del Campionat de Catalunya de Vic i 5è 
a la prova del Campionat de Catalunya 
de Ciclocròs disputada a Corró d’Avall. 

Golbol i corfbol durant la Setmana 
Cultural a l’escola Guerau de Liost

L’escola Guerau de Liost va celebrar, 
del 4 al 8 de febrer de 2013, la 10a 
Setmana Cultural, dedicada enguany a 
“La Vida Saludable”. Durant aquests 
dies es van fer un munt d’activitats 
sobre la bona alimentació, les actituds 

positives i optimistes que ens fan ser 
feliços i també l’activitat física. Entre 
d’altres, es van practicar dos esports 
poc coneguts com el golbol i el corfbol, 
i van poder provar l’experiència de 
desplaçar-se en una cadira de rodes. 
Aquests esports tenen com a principal 
característica que són integradors. Així, 
el golbol el practiquen esportistes 
invidents o deficients visuals i al corfbol 
els equips són mixtos, formats per 
quatre homes i quatre dones.

Més de 350 participants a la 
pedalada L’Aventura és l’aventura 
2013 de la UC Les Franqueses

La pedalada L’Aventura és l’aventura, 
que es va disputar el diumenge 17 de 
febrer de 2013, va tornar a ser un èxit, 
amb 370 participants. La prova, 
organitzada per la Unió Ciclista Les 
Franqueses amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports tenia dos circuits, 
amb sortida i arribada al parc de 
Milpins de Corró d’Avall.  El primer 
circuit, de dificultat alta, era un 
recorregut de 40 km mentre que el 
circuit de dificultat mitjana-baixa era de 
20 km. El guanyador de la cursa en 
categoria masculina va ser Marc 
Trater, mentre que Anna Villar es va 
imposar en categoria femenina. L'acte 

de lliurament dels trofeus va comptar 
amb la presència de l'alcalde de les 
Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, i del regidor d'Esports, José 
Ramírez, així com del president de la 
UC Les Franqueses, Toni Serra. Tots 
els participants van ser obsequiats amb 
una samarreta commemorativa i 
l'esmorzar.

El Facebook del Patronat 
Municipal d’Esports supera els 
1.000 seguidors en el seu primer 
any de creació

A punt de complir-se (març 2013) l’any 
de la creació del Facebook del Patronat 

Municipal d’Esports de les Franqueses 
del Vallès aquest projecte de comunica-
ció 2.0 ja compta amb 1.100 seguidors.

La presència del PME al Facebook, que 
es va produir al mes de març del 2012, 
s’orientava cap a la difusió dels 
esdeveniments i activitats esportives 
que es realitzen al municipi. Aquest 
objectiu de comunicació, de generació 
de debats i d’interacció amb la 
ciutadania que és el Facebook s’està 
aconseguint plenament.

La presència del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses a les 
xarxes socials es complementa amb el 
Twitter, que també s’utilitza per donar a 
conèixer notícies esportives, l’agenda 
esportiva del cap de setmana i 
informacions puntuals.

El Twitter del PME és @Pmesportslf i 
l’adreça de Facebok és www.face-
book.com/patronatmunicipaldes-
ports.lesfranqueses.

Bona experiència de l’Escola de 
Bàsquet a la visita al Palau 
Blaugrana per veure un partit de 
l’Euroleague

El 28 de febrer de 2013 una expedició 
de quaranta persones va assistir al 
partit d’Euroleague entre el Futbol Club 
Barcelona i el Kimski de Moscou. Com 

cada any el Patronat Municipal 
d’Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses organitzen la tradicional 
sortida anual al Palau Blaugrana per 
veure un partit en directe. En aquesta 
ocasió els prop de quaranta franque-
sins van poder veure l’escalfament en 
directe dels jugadors. 

Els més petits, emocionats, van poder 
fotografiar-s’hi. Per la seva banda, els 
jugadors es van mostrar molt simpàtics 
i atents. En un partit molt intents es va 

acabar imposant el FC Barcelona per 
71 a 69.
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Dues seleccions universitàries 
japoneses d’handbol 
s’enfronten als equips de les 
Franqueses

El dimarts 5 de març de 2013 va tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses del Vallès dos partits 
d'handbol de caire amistós amb dues 
seleccions universitàries japoneses que 
realitzaven una estada a Barcelona. 

En un partit es van enfrontar l'equip 
cadet femení de l'Handbol Les 
Franqueses amb el Chugoku Handball 
University Japan, i al segon l'equip 
sènior masculí i el Shikoku Handball 
University Japan. La bona predisposi-

ció per part dels combinats va perme-
tre veure un gran espectacle. 

Com a mostra de benvinguda es va 
entregar a les seleccions japoneses 
unes banderoles representatives i uns 
pins de la celebració del 30è aniversari 
del Patronat Municipal d’Esports. Els 
capitans Paula Bertos i Santi Tomàs 
també van entregar sengles plaques 
commemoratives als capitans dels 
equips japonesos. Acabats els partits es 
va fer una fotografia de grup amb tots 
els presents. 

El regidor d'Esports, José Ramírez, 
acompanyat del president, Rafael 
Rosario, i altres directius de l’AEH Les 
Franqueses, va lliurar de record per la 
seva estada al municipi franquesí una 
reproducció de la façana de l'Ajunta-
ment als dos conjunts universitaris 
japonesos. Finalment es va servir un 
petit refrigeri per a tots els jugadors i 
jugadores.

Donació dels beneficis de la cursa 
“Els 10 km de les Franqueses” a 
l’Hospital de Sant Pau

El 12 de març de 2013 a la tarda es va 
fer a l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona l'acte de donació dels 
beneficis de la cursa Els 10 km de les 
Franqueses amb la presència del Club 
d'Atletisme A 4 el km de les Franque-
ses del Vallès i la Fundació Privada 
Institut Recerca de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP).

Per part de l'IRHSCSP hi van assistir el 
Dr. Barnada, director del servei 
d'Oncologia de l'Hospital de Sant Pau, i 

el Dr. Kulisevsky, Director General 
IRHSCSP, i per part del club A 4 el km 
la impulsora de la cursa, Meritxell 
Riera, i el vicepresident de l’entitat, 
Javier Ramírez.

El Club A 4 el km va lliurar als repre-
sentants de l’hospital un taló per un 
import de 2.415 €, que correspon als 
beneficis que es van assolir a la 1a 
cursa benèfica Els 10 de les Franqueses 
celebrada el 18 de novembre de 2012. 

Els diners es destinaran al Servei 
d'Oncologia Mèdica per realitzar 
estudis d'investigació per a la curació 
del càncer de ronyó.

Sortida del grup d’Activitat Física 
per a la Gent Gran a Manresa

El divendres 15 de març de 2013 el 
grup d’Activitat Física per a la Gent 
Gran va realitzar una sortida al municipi 
de Manresa. Aquesta activitat 
s'emmarca dins del programa de 
passejades “A cent cap als cent”, de la 
Diputació de Barcelona.

El punt de trobada del grup va ser 
l’habitual en aquestes ocasions, el 
Complex Esportiu Municipal de les 

Franqueses, per agafar l’autocar i 
dirigir-se cap a Manresa. Un cop allà 
van rebre els representants de la resta 

de municipis que també participaven 
en l’activitat: Corbera del Llobregat, El 
Prat del Llobregat i Manresa, 350 
participants en total.

La caminada va iniciar-se a les 9.30 h 
al Complex El Congost i van anar fins a 
la Torre de Santa Caterina, per 
continuar la marxa fins a l’Ermita de la 
Guia i, per últim, el darrer tram fins al 
Parc del Cardener. Va ser un recorre-
gut d'11 km. Per finalitzar l’activitat, es 
va realitzar un dinar de germanor amb 
tots els grups.

Finalitza el torneig de Pàdel 
Blackcrown Les Franqueses

El 4 de març de 2013 va començar el 
Torneig de Pàdel Blackcrown organitzat 
per +9 Pàdel i Blackcrown amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. En aquesta competició hi 
van participar 80 parelles repartides en 
les diferents categories: masculí B i C, 
femení B i C i mixta B i C.

El torneig havia de finalitzar el 10 de 
març però a causa de la pluja va 
acabar el dissabte 16 de març. Aquest 
últim dia es van jugar les finals de cada 
categoria i es va fer l’entrega de 
premis, que va comptar amb la 
presència de l’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, i del regidor 
d’Esports, José Ramírez. Tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l’organització i també van 
entrar en el sorteig de diferents regals.

Set equips de les Franqueses 
participen a la Trobada de Mini-
handbol

El 17 de març de 2013 va tenir lloc la 
trobada de minihandbol a Granollers. 

Els equips de les Franqueses que van 
participar-hi van ser un total de set: 1 
prebenjamí, 2 benjamins masculins i 1 
femení, 2 alevins masculins i 1 femení.

El torneig consistia a jugar una fase 
prèvia i a continuació els equips 
classificats jugaven la fase final. El 
prebenjamí i el benjamí masculí van 
passar a la fase final. Van perdre 
davant els que finalment van acabar 
guanyant el torneig, l'Handbol Bordils i 
el BM la Roca 1.

Amb tot, s’ha de destacar la bona 
representació i participació per part de 
tots els jugadors a la trobada i 
felicitar-los per la gran feina feta.

Dos equips del PME a la Trobada 
d’Escoles de Bàsquet

El 17 de març de 2013 es va realitzar la 
tradicional Trobada d'escoles de 
bàsquet que organitza l'Escola Pia de 
Granollers. Dos equips de l'Escola de 
Bàsquet del Patronat Municipal 
d'Esports van participar d'aquesta 
divertida i entretinguda trobada matinal 
que va combinar bàsquet i diversió.

En aquesta edició la trobada es va 
realitzar al Pavelló Congost de 
Granollers i per a molts jugadors/es va 
ser el seu primer partit amb reglament. 
Per part franquesina, van participar-hi 
els equips entrenats per Josep Lozano i 
l'equip dirigit per Sarai Budia i Carla 
Alacambra, tot i que també van anar-hi 
jugadors del grup de l’Escola que 
entrena Guillem Estrada.

El format de trobada d'aquest any 
combinava partits de bàsquet i 
concursos individuals, amb altres 
activitats esportives. Un cop acabats 
els partits i activitats, tots els partici-
pants van ser obsequiats amb un regal 
commemoratiu.

Exitosa participació als 
Tornejos de Setmana Santa 2013 
dels equips de bàsquet del PME

Les vacances de Setmana Santa no 
van aturar el bàsquet. Així, els equips 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
categories mini masculí i cadet femení 
van participar en el X Torneig de 
Cambrils i el I Torneig Mercat del Ram 

de Vic, respectivament.

El mini masculí, entrenat per la Carla 
Alacambra i la Sarai Budia, va estar 
cinc dies a terres tarragonines en un 
torneig de primer nivell on es van 
combinar activitats basquetbolístiques i 
experiències de convivència que molts 
d’ells no oblidaran. Esportivament, van 
assolir la millor classificació en els 
darrers anys de participació: el cinquè 
lloc. El dissabte 23 de març de 2013 
van començar el torneig contra l’equip 
local de Cambrils perdent per un ajustat 
64-58 en un partit d’allò més trepidant. 
L’endemà es van imposar al BC Sant 
Quirze per 67-54 en un molt bon partit 
dels jugadors entrenats per la Carla. 
Molt encert en el llançament i un forta 
defensa tota la pista van ser les claus 
de la victòria. A la tarda, l’esforç del 
matí els va passar factura i van perdre 
per 65-38 contra el Toulouse francès. 
La derrota contra el Toulouse va 
condemnar l’equip a haver de lluitar pel 
cinquè lloc. En aquesta fase es va 
imposar al Bàsquet Altafulla per 70-17 i 
a la darrera jornada es va imposar per 
un contundent 52-33 a l’Escola El 
Salvador de Saragossa. 

El miler de jugadors que van participar 
en aquest torneig (44 equips de 4 
categories diferents) van passar el 25 
de març a les instal·lacions de Port 
Aventura.

Pel que fa al torneig cadet femení, 
l’equip entrenat pel Toni Olivares i 
l’Albert Pericas va fer un paper molt 
digne al I Torneig Mercat del Ram de 
Vic-Femení Osona. La competició, de 
tres dies, es va iniciar el 25 de març i 
les franquesines també van debutar 
amb victòria ajustada i treballada 
contra el CB Torelló (46-50). En el 
següent partit, contra les amfitriones, el 
Femení Osona, van caure en un mal 

partit per 32-49. I en el darrer partit 
d’aquesta primera fase, l’equip 
franquesí va caure derrotat contra 
l’equip italià del Fanfulla. La superioritat 
física de les italianes les va portar a 

perdre per un contundent 34-60. 
Aquesta derrota les portava a lluitar 
per la cinquena posició i en aquesta 
lluita, primer es van imposar de forma 
còmoda al Femení Osona B per 57-35 i 
en el darrer partit de la competició van 
caure derrotades per l’Askatuak de 
Sant Sebastià per un clar 37-60.

Aida González i Judith Berruezo, 
medalla de bronze al 
Campionat europeu de Twirling 

Les franquesines Aida González i Judith 
Berruezo, components del Club Twirling 

La Torreta van obtenir medalla de 
bronze al campionat d'Europa celebrat 
a Amsterdam els dies 28, 29 i 30 de 
març de 2013. A la competició hi van 
prendre part clubs procedents de 
Bèlgica, Noruega, Croàcia, Itàlia i 
França, a més d’Holanda, el país 
amfitrió.

L'infantil masculí d'handbol de les 
Franqueses guanya el Torneig de 
Calella

Després de fer un campionat molt 
complet, l’infantil masculí d’handbol del 
PME Les Franqueses va guanyar el 
prestigiós Torneig de Calella de 2013, 
que va tenir lloc durant el període de 
Setmana Santa. L’equip franquesí va 
superar a la semifinal un equip alemany 
a priori més fort físicament i amb més 
llançament. La final, contra l'Epic 
Casino de Matadepera, va acabar en 
empat. Per determinar el guanyador es 
va realitzar una pròrroga on qualsevol 
petit error donaria la victòria a un o 
altre equip. El punt d’inflexió el va 
posar l'equip franquesí, que es va 
acabar emportant una final molt 
treballada i demostrant els mèrits que 
els van portar a aconseguir del títol de 
campions.

ABRIL 2013

El conseller Felip Puig repeteix a 
les trobades de petanca de les 
Franqueses

La XVI Trobada de Petanca, organitza-
da pel Club Petanca Corró d’Amunt i el 
Patronat Municipal d’Esports, es va 
celebrar el dissabte 6 d’abril de 2013 a 
la zona esportiva de Corró d’Amunt. 
Diverses entitats del municipi, el CP 
Bellavista, el CP Corró d’Amunt, el CP 
Llerona i el CP Casal d’Avis de Corró 
d’Avall i el de Bellavista, s’havien citat 
per gaudir d’una matinal amistosa. 

El conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, va participar a la Trobada. 
L’afició del conseller per la petanca és 
coneguda i en diverses ocasions ha 
practicat aquest esport amb les entitats 
del municipi. El conseller Felip Puig i 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, van competir entre ells i 
l’alcalde va resultar-ne el guanyador 
–era la primera vegada que superava 
el conseller. En un ambient distès el 
conseller va assegurar que si hagués 
sabut que l’alcalde estaria tan content 
de guanyar-lo li hauria donat peixet en 
trobades passades. Felip Puig va agrair 
la rebuda del poble de Corró d’Amunt i 
va destacar el gran ambient per part de 
tots els jugadors al llarg de la jornada.

Les partides van començar a les nou 
del matí i es van allargar fins a la una. 
A mig matí, pels volts de les deu, es va 
fer una parada per gaudir d’un 
esmorzar de forquilla i ganivet. Un cop 
acabat l’àpat es va entregar un record 
als representants de les entitats de 
petanca de les Franqueses i tots els 
assistents van rebre un metre per, tal i 
com va dir l’alcalde, “establir una única 
mesura quan juguem”. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
regalar al conseller un exemplar del 
llibre que commemora el 30è aniversa-
ri del Patronat, “30 anys al teu costat”, i 
un clauer. Tant el regidor José Ramírez 
com el director-gerent del Patronat 
Municipal d’Esports, Josep Campaña, 
també van jugar a petanca. La regidora 
de Sanitat i Gent Gran i Agricultura, 
Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria 
Pruna, també va fer acte de presència 

a la trobada.

270 ciclistes participen al XVIII 
Trofeu BTT Corró d’Amunt

El Club Ciclista Corró d’Amunt va 
organitzar el XVIII Trofeu BTT Corró 
d’Amunt el diumenge 7 d’abril de 2013. 
La cursa era vàlida per a l’Open 
Barcelona i la Kid’s Cup, i va reunir més 
de 270 ciclistes. El recorregut tenia una 

distància de 7 km exigents i alhora 
divertits per als participants. L’itinerari 
de la Kid’s Cup tenia una distància de 
350 m. El president del CC Corró 
d’Amunt, Josep Mauri, va dir que el 
circuit és dels més valorats pels 
ciclistes gràcies a la combinació de 
zones molt tècniques. 

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, van valorar el 
paisatge de Corró d’Amunt com a ideal 
per a la pràctica de la BTT. Els boscos 
frondosos amb pistes forestals ràpides 
són de les preferides pels amants 
d’aquest esport. 

La Trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix un centenar de nens i 
nenes

Un centenar de nens i nenes va 
prendre part a la tradicional Trobada 
d'escoles de bàsquet de les Franqueses 
2013 que es va celebrar el cap de 
setmana del 13 i el 14 d’abril al pavelló 
poliesportiu municipal.

Un total de 110 participants d'onze 
equips van prendre part a la jornada 
que va organitzar el Patronat Municipal 
d'Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses.

L'activitat, d'allò més divertida i 
didàctica, suposava el primer “partit” 
de la seves carreres basquetbolístiques 
per a molts. Es van jugar partits, tot 
separant tres categories (2005, 2006 i 
2007). Els clubs participants van ser: el 

PME Les Franqueses, el CB Lliçà 
d'Amunt, el CB Vila de Montornès, el 
CB Santa Perpètua i l'Escola Pia de 
Granollers. Els partits es van disputar 
amb les normes del reglament del 
minibàsquet, on no hi ha puntuació, per 
fomentar el principi bàsic d'aquest 
reglament, jugar. Entre partit i partit, 
l'organització de la trobada, els 
entrenadors de bàsquet del PME Les 
Franqueses, van preparar activitats 
paral·leles en què, de forma individual, 
els jugadors i jugadores van poder 
millorar conceptes de bot i tir de 
manera divertida. Un cop acabats els 
partits es va fer l'entrega de medalles 
per a tots els participants i es va 
realitzar un esmorzar de germanor.

9 franquesins participen al XXXV 
Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate

El XXXV Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate es va disputar 
el cap de setmana del 20 i 21 d’abril de 
2013 a Leganés (Madrid) amb uns 500 
participants. Els karatekes tenien fins a 
13 anys i eren de les categories kata, 
kumite y prekumite. Nou components 
del gimnàs Nokachi de les Franqueses 
formaven part de la selecció catalana: 
Xavi Sevillano, Ainoa Astorga, Jordi 

Valdivia, Aaron Raya, Juan Sánchez, 
Izan Sevillano, Rafa Migueles, Roger 
Burriel i Wiam Koubiss. Al campionat 
van destacar les medalles de bronze de 
Roger Burriel i Juan Sánchez en kumite 
masculí i la proclamació com a campió 
d’Espanya de Jordi Valvidia en 
categoria de prekumite masculí. 

Més de 1.100 participants a l’XI 
Caminada Popular de les 
Franqueses

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès, que va tenir lloc el 21 
d’abril de 2013 al matí, va superar els 

1.100 participants, un nou rècord 
d’inscripcions. El Patronat Municipal 
d’Esports, organitzador de l’esdeveni-
ment, havia previst per a aquesta 
onzena edició poder arribar fins a un 
màxim de 1.200, xifra que se situa ja al 
límit de la capacitat logística per fer que 
una caminada d’aquests tipus sigui 
satisfactòria per a tothom.

Com és tradicional, la sortida i arribada 
es va fer des de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

A partir de les 8 del matí els partici-
pants van fer un recorregut per 
diversos punts del municipi, que els va 
portar a esmorzar a la zona esportiva 
municipal de Corró d’Amunt. Una 
vegada van finalitzar la caminada, tots 
els participants van rebre un obsequi 
commemoratiu, que en aquesta ocasió 
era una capelina amb el logotip del 30è 
aniversari del Patronat Municipal 
d’Esports, un entrepà de botifarra i 
també van participar al sorteig de 
diversos obsequis. 

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès va tornar a comptar amb 
la col·laboració del Club Bàsquet Les 
Franqueses i l’AE Handbol Les 
Franqueses.

Els alumnes de l'Escola de Tennis 
de les Franqueses gaudeixen del 
Trofeu Comte de Godó

El 23 d'abril de 2013 l’Escola de Tennis 

Jordi Plana va fer la tradicional sortida 
al Trofeu Comte de Godó. És el tercer 
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del 
Club de Tennis Cardedeu i els alumnes 
de l'Escola de Tennis de les Franqueses 
del Patronat Municipal d’Esports. Uns 
40 alumnes van gaudir de l’ambient del 
Godó veient diferents partits de 
jugadors com Tommy Robredo, 

Nicolay Davydenko, Tomas Berdych, 
entre d’altres, i també van poder 
demanar autògrafs i fer-se fotos amb 
Rafa Nadal.

MAIG 2013

Tercera posició del cadet femení 
d'handbol al sector de Campionat 
d'Espanya a Castro Urdiales

El 10, 11 i 12 de maig de 2013 es va 
disputar la fase sector del Campionat 
d'Espanya d’handbol a Castro Urdiales 
on el cadet femeni d'handbol de les 
Franqueses va participar. 

Al primer partit davant les locals de 
Castro Urdiales van aconseguir una 
gran victòria en guanyar per un ajustat 
22 a 23 gols. L’endemà, dissabte, van 
jugar davant el BM Zuazo, primeres del 
País Basc. L’enfrontament també va 
ser molt igualat fins al tram final, on les 
jugadores basques van marxar en el 
marcador per 8 gols de diferència. 

El diumenge encara hi havia opcions de 
classificació per al Campionat d’Espan-
ya si es guanyava el Villaverde de 

Madrid i acompanyaven els resultats 
dels altres equips. El partit de Villaver-
de va ser molt intens i, tot i començar 
amb un parcial negatiu, les jugadores 
franquesines van tornar al partit 
escurçant la diferència. A partir de la 
segona meitat el Villaverde va marxar 
en el marcador amb un joc molt 
elèctric. 

La participació en aquest sector s’ha de 
considerar positiva, amb bons resultats 
malgrat que només es va aconseguir 
una victòria. Les dues derrotes van ser 
davant de dos equips molt competitius. 
Cal felicitar les jugadores i el cos tècnic 
per la fita aconseguida, uns grans 
resultats que mostren l'esforç i 
constància d'aquest grup.

Es lliuren els premis del concurs 
de fotografia de l’XI Caminada 
Popular

El 14 de maig de 2013 va tenir lloc 
l’acte de lliurament dels premis del 
concurs de fotografia de l’XI Caminada 
Popular de les Franqueses que es va 
celebrar el mes d’abril organitzada pel 
Patronat Municipal d’Esports. 

L’acte de lliurament es va fer a la 
primera planta del Complex Esportiu 
Municipal de les Franqueses, on hi 
havia instal·lada una exposició amb una 
mostra de les fotografies presentades 
enguany al concurs i va anar a càrrec 
de l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

Els guanyadors del concurs de 
fotografia van ser els següents. Primer 
premi, José Antonio Pérez, de Montor-
nès, que va presentar la fotografia “Un 
día espléndido”. El 2n premi va 
correspondre a Ismael Cañas, de les 
Franqueses del Vallès, amb la fotogra-
fia “Reflexant la caminada”. El 3r premi 
va ser per a Imma Puerto Sánchez, de 
Ripollet, per la instantània “Camí de 
roselles”.

L’infantil femení d’handbol, segon 
a la Fase Sector disputada a Elx

L’equip infantil femení d’handbol de les 
Franqueses, que va disputar el 18 i 19 
de maig de 2013 a Elx la Fase Sector 
per accedir al Campionat d’Espanya es 
va quedar a les portes, amb una 
meritòria segona posició. 

A la competició van jugar-hi l’Elx, el 
BM Roquetas i el BM Cartagena, a més 
del conjunt franquesí. Les jugadores 
franquesines van aconseguir dues 
victòries, davant l’Elx, 20-22, i contra el 
BM Cartagena, 16-33. El partit que 
decidia, doncs, el campió de la Fase 
Sector, va ser el que enfrontava les 

franquesines contra el BM Roquetas. El 
rival es va mostrar molt superior i es va 
endur la victòria per 29-16, aconseguint 

així la classificació per al Campionat 
d’Espanya. L’experiència va ser molt 
positiva per a les jugadores, segur que 
no l’oblidaran. Cal felicitar-les i seguir 
endavant, ja que encara tenen molt 
camí per recórrer.

Quim Magán guanya la cursa El 
Trencacoll

La 1a Cursa de Muntanya El Trencacoll 
es va disputar el diumenge 19 de maig 
de 2013 amb 400 corredors, el nombre 
màxim de participants que s’havia fixat 
el Club Ciclista Corró d’Amunt. 

Per primera vegada, el Club Ciclista va 
deixar la bicicleta per un dia i es va 
calçar les vambes per córrer. Per a la 
prova va recuperar el Trencacoll, un 
antic camí que havia quedat en desús i 
inutilitzable. La cursa oferia dos 
recorreguts: un de llarg de 21 km i un 
altre de curt de 10 km. Tant un 
recorregut com l’altre presentaven uns 

terrenys variats, ràpids i tècnics, i de 
diversos nivells que divertien i feien 
suar de valent els participants. 

El campió absolut de la cursa va ser 
Quim Magán (El Món) amb un temps 
d’1 h 28 min 44 s. 

La satisfacció dels corredors va animar 
els organitzadors a muntar una segona 
cursa l’any vinent. Els participants, a 

més de l’excel·lent organització, van 
destacar els paratges naturals del poble 
de Corró d’Amunt que afegien un plus 
d’atracció a la cursa. 

JUNY 2013

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras 
practiquen vela

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras van 
gaudir d'una jornada de vela el 
dimecres 5 de juny de 2013. Dins del 
Programa Escolar de Promoció 
Esportiva (PEPE), entre el Patronat 
Municipal d'Esports i les escoles es va 
organitzar la sortida de bateig de vela 
al Port Olímpic juntament amb el 
Centre Municipal de Vela de Barcelona.
 
El bon temps i vent de la jornada van 
afavorir la pràctica esportiva. Els nens i 
nenes van participar-hi amb molta 
il·lusió i van poder gaudir d’un esport 
diferent. 

600 esportistes a la XXIX Diada 
de l’Esport

La XXIX Diada de l’Esport, organitzada 
pel Patronat Municipal d’Esports, va 
tenir lloc el dissabte 8 de juny de 2013. 
La jornada va aplegar més de 600 
esportistes amb els seus acompan-
yants animant des de les grades.

A partir de les 9 h es van jugar al 
pavelló i a la pista poliesportiva els 
partits de la secció de bàsquet i 
handbol del Patronat Municipal 
d’Esports. També va haver-hi la 
trobada del grup de bàdminton, 
patinatge, aeròbic, gent gran, psicomo-
tricitat i prebenjamí.  

Tots els participants de la XXIX Diada 
de l’Esport van tenir un petit obsequi: 
un pilota de platja. A més de rebre un 
esmorzar o berenar segons la franja 
horària en què juguessin o competissin. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
donar les gràcies a tots els jugadors, 
esportistes, entrenadors, col·labora-
dors, delegats, amics i familiars per 
acompanyar dia a dia tots els petits 

esportistes del Patronat i fer que 
l’esport a les Franqueses no pari de 
créixer.

D’altra banda, el diumenge 9 de juny 
va haver-hi jornada de portes obertes a 

la zona d’aigües del Complex Esportiu 
Municipal. Una cinquantena de 
participants van poder gaudir d’una 
estona a la piscina de les Franqueses, 
ja que hi havia lliure accés.

Més de 400 competidors prenen 
part al IV Trofeu d’equips Karate 
Nokachi de les Franqueses

El 8 de juny de 2013 es va celebrar el 
IV trofeu equips Karate Nokachi on es 
van inscriure 12 clubs d’arreu de 
Catalunya. El trofeu va comptar amb la 
participació de més de 400 competi-
dors. 

Les categories van ser des dels més 
petits de 5 anys fins als sèniors, tots 
ells en modalitat de kumite (combat) i 
per equips. Agustín Núñez i Montse 
Marín, responsables d’aquest esdeve-

niment, es van mostrar molt orgullosos 
i agraïts per la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports, Sidorme, 
Sports Granollers, Esclat i Fck, així com 
amb pares i amics que van fer possible 
la IV festa del karate Nokachi.

Alfonso Guillen i Ana Belén 
García, primers classificats de la 
27a Cursa de Bellavista

Alfonso Guillen i Ana Belén García van 
ser el guanyadors de la 27a edició de la 

Cursa de Bellavista celebrada el 9 de 
juny de 2013. La prova, organitzada pel 
Grup Fondistes de Bellavista, amb el 
suport del Patronat Municipal 
d’Esports, va reunir enguany més de 
700 corredors. La forta pluja del 
dissabte, que va obligar a tornar a 
marcar el circuit, i el fet que la Cursa de 
Pineda, que tradicionalment es feia el 
primer diumenge de mes i enguany ha 
estat el segon, va minvar la presència 
de participants a Bellavista en relació a 
l’any passat.

Es dóna la circumstància que en la 
present edició de la prova el guanyador 
masculí, Alfonso Guillen, i el tercer 
classificat Jordi Martos, són de 
Bellavista. El segon lloc va ser per a 
Gerard Molist. La guanyadora en 
categoria femenina, Ana Belén García, 
resideix a Granollers, però també havia 
estat veïna de Bellavista. El segon lloc 
en categoria femenina va ser per a la 
franquesina de Bellavista i component 
del club A 4 El km, Camen Martín, i el 
tercer per a Mari Martínez.

A banda de la bona organització i un 
traçat exigent i atractiu, cal destacar 
una vegada més la gran quantitat 
d’obsequis que l’organització va lliurar 
als participants. Hi havia una samarreta 
tècnica i pantaló, una bossa de 
productes d’alimentació, així com 
esmorzar i fins i tot aperitiu per a qui li 
venia de gust. També es van sortejar 
120 lots de diversos productes entre els 
participants. 

El lliurament de premis de la 27a Cursa 
de Bellavista va anar a càrrec de 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esport, José 
Ramírez, i el president del Club 
Fondistes de Bellavista, Ramón 
Berruezo.

Maverick i Isaac Viñales visiten el 
Centre Tècnic del Vallès

El pilot de Moto3, Maverick Viñales, i el 
seu cosí i també pilot de la mateixa 
categoria, Isaac Viñales, van visitar el 
Centre Tècnic del Vallès el 12 de juny 
de 2013.

 L’alcalde Francesc Colomé i el director 
del Centre, Joan Montcanut, van rebre 
els pilots, que van visitar les instal·la-

cions i, a continuació, van oferir una 
xerrada als alumnes, que els van poder 

fer preguntes i demanar autògrafs. 

115 alumnes gaudeixen de la 
Jornada de Primària 
organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports

El divendres 14 de juny de 2013 a partir 
de les 9 del matí es va realitzar a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall la Jornada de Primària, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports, que va reunir 115 alumnes. 

Tots els participants eren nens i nenes 
de sisè de les escoles de les Franque-
ses del Vallès, concretament del 
Guerau de Liost, Bellavista Joan Camps 
i Joan Sanpera i Torras. Les escoles 
Colors i Camins no hi van assistir 
perquè encara no tenen alumnes de 
sisè.

Un total de 115 escolars van participar 
en la jornada, que estava dividida en 

diferents esports, futbol, handbol, 
bàsquet i bàdminton, que es realitzaven 
entre el camp de futbol, el pavelló i la 
pista poliesportiva.

Els alumnes estaven dividits en 
diferents equips que portaven una 
samarreta (obsequi del Patronat 
Municipal d’Esports) especial per a 
l’ocasió i d’un color diferent per 
diferenciar-se entre equips.

A mig matí el Patronat Municipal 
d’Esports va obsequiar tots els 

participants amb un bon esmorzar per 
agafar forces de cara a la segona part 
de la jornada.

Abans de finalitzar l’activitat i com a 
cloenda es va fer la tradicional foto de 
grup amb la presència de l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramirez, que 
van tenir l’ocasió de saludar i conversar 
amb els nens i nenes de com havia 
anat la jornada.

Gran acollida de la I Edició del 
Torneig de Futbol Base del CF 
Bellavista Milán

El cap de setmana del 15 i 16 de juny 
de 2013 es va celebrar a la zona 
esportiva municipal de Bellavista la I 
edició del Torneig de Futbol Base del 
CF Bellavista Milán amb una molt bona 
climatologia i molta afluència de públic 
als dos camps. 

El torneig va complir els objectius 
marcats, que eren principalment que 

els participants s'ho passessin bé i 
donar una bona imatge del CF 
Bellavista Milán a nivell organitzatiu, 
esportiu i social.

Resultats de les finals: 
-Categoria escola: 
EF Vallès 4 - CF Parets 2
-Categoria prebenjamí: 
CF Parets 6 - UE Sant Fost 2
-Categoria benjamí: 
FC Argentona 3 - UEC Mataró 6
-Categoria aleví: CF Bellavista Milán  - 
CE Lliçà d'Amunt 2

Exitosa cloenda de temporada del 
Club de Bàsquet Les Franqueses

El diumenge 16 de juny de 2013 el Club 
de Bàsquet Les Franqueses va reunir 
uns cent vuitanta participants en el 
tradicional dinar-cloenda de final de 
temporada. En una jornada d'allò més 

divertida, els petits i els pares van 
realitzar partits i competicions al 
pavelló i un cop acabades les diferents 
activitats els assistents van poder 
gaudir del primer bany de l'any a la 
piscina municipal. Aquest any, com a 
l'anterior edició, una botifarrada amb 
mongetes van servir per acomiadar 

una temporada llarga que ha tingut 
com a premi més especial l'ascens del 
primer equip femení a la Segona 
Divisió Catalana.

Després de la botifarrada la junta 
directiva del club va aprofitar per fer un 
sorteig d'articles de l’entitat. A l'acte hi 
van ser presents el regidor d'Esports, 
José Ramírez, i la regidora de Cultura, 
Rosa M. Isidro.

Sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran a Perata- 
llada, l’Estartit i les Illes Medes

El dijous 20 de juny de 2013 va tenir 
lloc la sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran que organitza 
el Patronat Municipal d’Esports. En 
aquesta ocasió van visitar Peratallada, 
l’Estartit i les Illes Medes.

La jornada va iniciar-se ben d’hora, poc 
abans de les 8 del matí, amb el grup de 
56 persones convocades a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Cal destacar la presència de la regidora 
de Cultura, Rosa Maria Isidro, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

Al voltant de les 10.30 h es va arribar a 
Peratallada, un petit poble que pertany 
al municipi de Forallac, al Baix 
Empordà, i que ha estat declarat 
conjunt històric en formar part d’un 
dels nuclis històrics de l’arquitectura 
medieval més importants de Catalunya. 
Es va fer una visita guiada durant la 
qual es va ensenyar als assistents els 
edificis més representatius: l’església, 

l’antiga casa consistorial i les antigues 
muralles de la ciutat.

Finalitzada la visita a les 13.30 h, el 
grup es va desplaçar a l’Estartit, i més 
concretament al Restaurant la Sal, on 
es va poder degustar un menú molt 
complet amb un arròs de la zona.

Per finalitzar la sortida es va realitzar 
un creuer amb un sorprenent trimarà, 
amb visió submarina -únic a Catalun-
ya-, que es distingeix pel confort del 
seu equipament i l’estabilitat en la 
navegació, sent un exemple de 
seguretat gràcies a tres quilles 
compartimentades, així com per la 
seva cabina submergida, dotada de 
grans finestrals per oferir una visió 
excepcional de la riquesa del fons marí 
de les Illes Medes.

L’AE Pompeu Fabra clou la 
temporada

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d'Amunt la tradicional cloenda de 
l’AE Pompeu Fabra. Com cada any es 
va realitzar el torneig de Mixball, que 
consisteix en una lligueta a punts 
combinant partits de bàsquet i de futbol 
7. Cada partit guanyat sumava 3 punts.

S’hi van inscriure 6 equips, encara que 
finalment només van prendre-hi part 5. 
L' equip guanyador va ser l’AE 
Pompeu Fabra, empatat amb Cullell's 
Team. 

El dia del torneig hi van assistir entre 
participants i acompanyants unes 70 
persones. L’entitat espera tornar a 
repetir aquesta activitat l´any vinent.

Molt seguiment de la 1a edició del 
Memorial Juan Blázquez organit-
zat pel CF Bellavista Milán

El cap de setmana del 22 i 23 de juny 
de 2013 es va celebrar la primera 
edició del Memorial Juan Blázquez, 
organitzada pel Club Futbol Bellavista 
Milán. Aquest torneig va retre home-
natge a la trajectòria de Juan Blázquez, 
reconegut entrenador i home de futbol 
que va morir el passat mes de març a 
l’edat de 64 anys. Entre altres equips 
havia dirigit tres dels participants al 
torneig, la UE Canovelles, l’EC 

Granollers i el CF Bellavista Milán. 
L’altra conjunt participant va ser el CF 
Les Franqueses.

El desenvolupament del torneig va tenir 
molt de seguiment, sobretot el 
dissabte, amb gran afluència de públic i 
mitjans de comunicació. Va ser un 
emotiu reconeixement a una persona 
molt coneguda a nivell futbolístic 
comarcal i també en altres àmbits 
socials i empresarials.

Els resultats dels partits van ser els 
següents:
-Semifinals: CF Les Franqueses 3 - EC 
Granollers 6; CF Bellavista Milán 3 - UE 
Canovelles 1
-Final: CF Bellavista Milán 2 - EC 
Granollers 2 (l’EC Granollers va ser el 
guanyador en vèncer a la tanda de 
penals per 2 gols a 3).

Alta participació d’esportistes i 
familiars a la cloenda de la 
temporada de tennis i pàdel

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la zona esportiva municipal de 
Corró d’Avall la cloenda de la tempora-
da de tennis i pàdel. L’activitat va 
reunir molts participants, que van 
poder gaudir d’una gran matinal 
practicant el seu esport.

En tennis, de les 8.30 a les 10 h van 
prendre-hi part 20 adults. De les 10 a 
les 11 h van fer-ho 22 nens i nenes 
nascuts els anys 2004, 2005 o 2006. De 
les 11 a les 12 h hi van prendre part 20 
nens i nenes dels anys 2001, 2002 o 
2003, i de les 12 a les 13 h, 10 nens i 
nenes del 1996 fins al 2000.

En total, doncs, per la cloenda del 
tennis van passar 72 alumnes i els seus 

corresponents pares i mares o 
familiars, més de 150 persones en 
total, que van poder gaudir de campio-

nats per parelles de pares/mares i fills. 
La matinal també va comptar amb la 
presència del regidor d'Esports, José 
Ramírez.

Pel que fa al pàdel hi van participar uns 
70 alumnes, els quals es van dividir en 
dos quadres per fer un minitorneig 
entre ells (campionat masculí i femení).

A partir de les 13 h tothom que va 
assistir a la jornada va poder gaudir 
d’un refrigeri a la pista poliesportiva 
coberta, on posteriorment va haver-hi 
una entrega d’obsequis i un sorteig de 
diferent material.

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses guanya la Granollers 
Cup de la seva categoria

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses es va classificar com a 
primer de grup a la fase regular de la 
Granollers Cup, després de guanyar 
tots els seus partits. El diumenge 30 de 
juny de 2013, però, era el torn de la 
veritat ja que es jugaven les fases finals 
de la competició.

Així doncs, a vuitens de final van 
guanyar amb comoditat el Helset if, per 
21 gols a 10. A quarts de final van 
guanyar el Charlottelund-1 per 17 a 14, 
en un partit que ja havien sentenciat a 
la mitja part. A semifinals es van 

enfrontar a l’equip Vestby Hk, format 
per unes jugadores noruegues molt 
fortes fisicament, però a qui van poder 
guanyar per 14 a 9. Aquest resultat els 
va donar el pas a la final del torneig, 
que van haver de jugar contra el 
conegut equip de l’Handbol Puig d'en 
Valls d'Eivissa al Palau d'Esports de 
Granollers. Les noies franquesines van 
jugar una molt bona final, que van 
guanyar per 16 gols a 9. 

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, va poder celebrar amb les 

jugadores aquesta victòria tan impor-
tant.

El Pavelló Poliesportiu Municipal i la 
pista coberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall van acollir, 
entre dijous i diumenge, 128 partits de 
la Granollers Cup 2013. Organitzada pel 
BM Granollers amb la col·laboració de 
l’AEH Les Franqueses, aquesta 
competició té com a objectiu promocio-
nar l'handbol i valors com l'esportivitat, 
el respecte i el joc net entre els més 
joves.

JULIOL 2013

Recepció de l’Ajuntament als tres 
equips d’handbol més destacats 
de les Franqueses

Els equips d’handbol del municipi 
continuen sumant èxits esportius. És 
per això que l’Ajuntament els va 
organitzar, com va sent habitual els 
darrers anys, una recepció per 
reconèixer públicament el seu esforç. 

A l’acte, que es va fer el 2 de juliol de 
2013 a la tarda a la sala de plens de 
l’Ajuntament, es va homenatjar els 
integrants del sènior masculí de l’AEH 
Les Franqueses i les integrants dels 
equips cadet i infantil femenins del 
Patronat Municipal d’Esports.
 
L’acte, al qual van assistir l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, i el 
president de l’AEH Les Franqueses, 
Rafael Rosario, a més dels integrants 
dels equips i pares i mares dels 

jugadors, va consistir en el lliurament 
de plaques commemoratives per part 
de l’alcalde als capitans i entrenadors 
de cada equip, el lliurament d’un 
obsequi per part del Patronat a cada 
membre dels equips, la seva signatura 

en el llibre d’honor, i la foto de grup. 
Enguany, a banda de la típica foto dels 
homenatjats a les escales de l’edifici de 
l’ajuntament també se’n van fer una a 
la plaça mirant cap amunt, ja que el 
fotògraf estava situat al balcó. Acte 
seguit es va fer un piscolabis per a tots 
els assistents.

Pel que fa a les gestes esportives 
d’aquests equips, cal recordar que el 
sènior masculí de l’AEH Les Franque-
ses va aconseguir l’ascens a la Segona 
Divisió Catalana en quedar 2n de la 
primera fase del grup B de la 3a Divisió 
Catalana Preferent. Per la seva banda, 
l’equip cadet femení del PME va 
quedar 4t al Campionat de Catalunya, 
3r al sector del Campionat d’Espanya 
que es va fer a Castro Urdiales i 
campió de la Granollers Cup de la seva 
categoria. L’infantil femení del PME va 
quedar 1r de la fase regular de la Lliga 
Catalana, subcampió de Catalunya i 2n 
al sector del Campionat d’Espanya 
celebrat a Elx.

Recepció de l’Ajuntament als 
equips sèniors femenins del CE 
Llerona i del CB Les 
Franqueses

El 3 de juliol de 2013 a la tarda, 
l’Ajuntament va fer una recepció als 
equips sèniors femenins del Club 
Esportiu Llerona i del Club Bàsquet Les 
Franqueses per reconèixer públicament 

la bona temporada que van fer i que va 
acabar amb l’ascens de categoria de 
tots dos equips. L’amateur femení del 
CE Llerona va pujar a la lliga Preferent i 
el sènior femení del CB Les Franqueses 
ho va fer a la 2a Divisió Catalana.
 
L’homenatge va tenir lloc a la sala de 
plens de l’Ajuntament i com el dia 
anterior, dia en què es va fer la 
recepció a tres equips d’handbol del 
municipi, el procediment va ser el 
mateix: atorgament de plaques als 

representants de cada equip, entrega 
d’un petit obsequi i signatura en el 
Llibre d’Honor d’Esports per part de 
cada integrant dels equips, foto de grup 
i piscolabis final al darrere de l’edifici 
consistorial.
 
A banda de jugadores i entrenadors 
dels clubs, a l’acte també hi van assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el president del CE Llerona, 
Jaume Viñas, i el del CB Les Franque-
ses, Esteve Moliner.

La Societat de Caçadors participa 
a la Festa Major de Bellavista

La Societat de Caçadors de Bellavista 
va participar enguany a la Festa Major 
de Bellavista. En concret, va organitzar 
un campionat de tir el dia 6 de juliol de 
2013. L’entitat franquesina va muntar 
un recorregut de caça al Camp de Tir 
de les Franqueses, situat al camp de Ca 
l’Aymerich de Corró d’Amunt. L’activi-
tat va començar a les 9 del matí i va 
comptar amb una bona participació.

Destacada participació del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses al 
LXIV Campionat de 
Catalunya Absolut i XVI Para-Ar-
chery

El LXIV Campionat de Catalunya 
Absolut i XVI Para-Archery es a 
celebrar el 7 de juliol de 2013 a l'estadi 
de Can Jofresa de Terrassa. Hi van 
participar 115 esportistes representants 
de diferents clubs de Catalunya i va 
destacar la presència del president de 
la Federació Catalana de Tir amb Arc, 
Francesc Altarriba, i el subdirector 
general d'Activitats Esportives i 
Infraestructures del Consell Català de 
l'Esport, Oriol Marcé.

Tots els participants van enfrontar-se a 
un doble repte: mesurar-se amb altres 
arquers i aguantar una forta calor. El 
Club de Tir amb Arc Les Franqueses va 
participar en el Campionat amb 12 
arquers i va obtenir resultats notables 
en les diferents categories i modalitats 
en què van participar.
 
En la modalitat d'arc recorbat categoria 
esquirol va destacar el primer lloc 
d'Izan Garcia amb 301 punts i el tercer 

lloc de Guerau Camí amb 183 punts en 
la distància de 12 metres.
 
En la modalitat d’arc recorbat categoria 
benjamí Ruben Ruiz va obtenir una 
meritòria tercera plaça amb 315 punts 
en una atapeïda competició on entre el 
segon i quart classificat només hi va 
haver 2 punts de diferència, i a més, el 
guanyador va batre rècord del 
campionat. Joan Arnal va obtenir la 
quarta plaça amb 314 punts.

Claudia Gómez va obtenir el primer lloc 
en la modalitat d'arc recorbat categoria 
aleví femení amb 554 punts tirant a 
dues distàncies, una primera tanda a 

30 metres i una segona a 18 metres. 
En aquesta mateixa modalitat en 
masculí Alfred Rodriguez va aconseguir 
la quarta plaça amb 492 punts i també 
va destacar la bona classificació 
d'Arnau Altarriba incorporat recent-
ment al Club.

Una altra nova incorporació al Club, 
Sonia Arredondo, va obtenir una 
meritòria cinquena plaça en arc 
recorbat novell tirant a 50 i a 30 
metres.
 
Alicia Viladomiu va ser primera en la 
seva categoria, arc nu sènior femení, 
amb 256 punts a gran distància de la 
segona classificada, tirant a 30 i 18 
metres. En aquesta mateixa modalitat 
en masculí, els arquers Ramon, Àngel i 
Jordi van enfontrar-se als millors de 
Catalunya obtenint uns resultats que 
amb seguretat milloraran en futurs 
esdeveniments.

S’inaugura el primer parc indoor 
d’Europa dedicat als esports 
extrems

El 4 de juliol 2013 es va obrir al públic el 
Green Indoor Park, el primer parc d’oci 
d’Europa que combina esports extrems 
amb activitats recreatives. Aquest 

equipament pioner ocupa 25.000 m2 
de superficie en unes antigues naus 
situades al camí de Can Carreró de les 
Franqueses. L’espai el van inaugurar 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el secretari general de 
l’Esport, Ivan Tibau, i el director general 
del Green Indoor Park, Hugo Arnaiz.
Al parc s’hi poden trobar des 
d’instal·lacions amb rampes per 

practicar esports extrems com l’skate, 
els patins o les bicicletes BMX, un 
circuit de karts elèctrics, màquines de 
jocs que simulen les curses de Fórmula 
1, escalèxtric, jocs infantils amb 
inflables, un rocòdrom, circuit de trial, 
etc. La inversió que s’ha fet per 
condicionar les naus és d’1,5 milions 
d’euros i ha permès crear una vintena 
de llocs de treball fixos. L’horari 
d’obertura és de dimecres a divendres 
de 16 a 22 h i els dissabtes i els 
diumenges de 10 a 20 h, i les tarifes 
van des dels 2 euros de l’entrada de 
visitant fins al 16 euros per a un dia 
complet.

A banda de la passejada per totes les 
instal·lacions, els representants polítics 
van voler provar els karts elèctrics i van 
fer unes quantes voltes al circuit. Al 
final de l’acte inaugural, tant l’alcalde 
de les Franqueses com el secretari 
general de l’Esport van firmar a sobre 
d’un dels grans grafits que hi ha per 
totes les parets de l’espai, la majoria 
dels quals són obra del conegut grafiter 
barceloní Berok.

A banda de l’alcalde, també van ser 
presents a la inauguració per part de 
l’equip de govern de l’Ajuntament de 
les Franqueses el regidor d’Esports, 
José Ramírez, la regidora de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut, Rosa M. 
Isidro, el regidor d’Urbanisme, Esteve 
Ribalta, la regidora de Polítiques 
Socials, Gisela Santos, i la d’Obres i 
Serveis, Vanessa García.

Finalitzen amb èxit les 
activitats d'estiu del Patronat 
Municipal d'Esports

El 26 de juliol de 2013 van finalitzar les 
activitats esportives d'estiu que 
organitza el Patronat Municipal 
d'Esports. En aquesta edició, el Juliol 
Esportiu va comptar amb un total de 
357 participants d’edats compreses 
entre els 5 i els 16 anys. Com cada any 
els nens i les nenes van poder utilitzar 
pràcticament tots els espais esportius 
de què disposa la zona esportiva de 
Corró d'Avall: el camp de futbol, el 
camp de futbol 7, pistes de tennis, el 
pavelló, la pista poliesportiva i les 
piscines cobertes i descobertes del 
Complex Esportiu Municipal de les 
Franqueses. En tots aquests espais es 
van poder realitzar activitats esportives 
com ara futbol, bàsquet, handbol, 
tennis, voleibol, bàdminton, etc.

També es van portar a terme altres 
activitats fora de la zona esportiva com 
ara la cursa d'orientació al parc de 
Milpins i la bicicletada que es va 
realitzar en un circuit pel poble amb 
sortida i arribada a la zona esportiva 
municipal. Aquestes activitats es van 
realitzar dins de l'horari del Juliol 
Esportiu, de 9 a 13 h. 

A part de les activitats diàries, cada 
grup va poder realitzar també activitats 
puntuals que duraven matí i tarda fora 
de les Franqueses:
-Sant Quintí de Mediona: circuit de 
tirolines
-Navarcles: caiac, escalada, canoa
-Collbató: “trekking” per la muntanya i 
escalada
-Parc Vallparadís: cursa d'orientació i 
escalada al rocòdrom
-Saldes: taller d'orientació i circuit de 
tirolines i ponts de mico

També s'ha de destacar la sortida que 
es va fer als Campionats del Món de 
Natació que es van portar a terme a la 
ciutat de Barcelona.

Per altra banda, el 26 de juliol també va 
acabar l'Escola de tennis i pàdel d'estiu. 
Aproximadament un centenar de 
participants van gaudir d'aquests 
esports durant el mes de juliol. Pel que 
fa al tennis hi havia grups segons edats 
on els participants van poder fer un 

intensiu cada dia de dilluns a divendres 
en la seva hora programada. En el cas 
del pàdel es van fer grups on cadascun 
d'ells va fer un petit intensiu d’1, 2 o 3 
dies a la setmana.

Per últim, dir que el 26 de juliol també 
van finalitzar els campus de futbol 
organtizats pel CE Llerona i el CF Les 
Franqueses, que es van portar a terme 
a la zona esportiva de Llerona i de 
Corró d'Amunt. Els clubs van acabar 
molt satifets de la participació obtingu-
da.

AGOST 2013

L’equip Missirah de Parets 
guanya el III Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

La final de la tercera edició del Torneig 
Solidari de Futbol de les Franqueses, 
que es va jugar el 17 d’agost de 2013 a 
la tarda al Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Avall, va ser molt disputada. El 
partit, que enfrontava l’equip Missirah 

de Parets del Vallès amb el Banjae de 
Canovelles, va decantar-se a favor dels 
primers, que van acabar guanyant, 
després d’una pròrroga, pel resultat de 
3 gols a 2.

El matx, que va aixecar molta expecta-
ció i va omplir les grades de gom a 
gom, va ser molt emocionant, a causa 
de la igualtat i el bon joc dels dos 
equips. Si bé es van avançar els 
canovellins, els paretans van poder 
empatar el partit, i fins i tot posar-se 
per davant amb un 2 a 1. El Banjae, 
però, no va deixar d’atacar la porteria 
contrària fins que va aconseguir 
l’empat a 2 gols a pocs minuts del final 
del temps reglamentari. Tot apuntava 
que s’hauria de jugar mitja hora més de 
temps extra. I així va ser. A la pròrroga, 
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però, només va poder marcar un dels 
dos equips, el Missirah, que va acabar 
enduent-se el torneig.

A l’acte d’entrega de premis van ser-hi 
presents l’alcaldessa accidental de les 
Franqueses, Rosa Maria Pruna, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. A la 
cerimònia es van donar trofeus al millor 
porter i al millor golejador del torneig, 
que van guanyar dos integrants de 
l’equip de Mataró, i als dos equips que 
van disputar la final.

Aquest és el tercer any que se celebra 
aquest torneig que organitza l’Associa-
ció Esportiva d’Immigrants del Vallès 
Oriental, amb seu a Bellavista, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Enguany 
hi han participat deu equips provinents 
de Vic, Mataró, Sabadell, Montornès, 
Parets, Granollers i Canovelles. La 
competició va començar el 22 de juny, 
cosa que va permetre poder disputar 
més partits que l’any passat, tots al 
Camp de Futbol Municipal de Corró 
d’Avall.

El CF Olímpic La Garriga guanya 
el 33è Trofeu Electrocamps de 
futbol

El 31 d’agost de 2013 a la tarda es va 
disputar la 33a edició del Trofeu 
Electrocamps de futbol a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. El 

guanyador del torneig va ser el CF 
Olímpic La Garriga. En segon lloc va 
quedar el CF Les Franqueses i en 
tercer el CF Vilanova del Vallès.

El torneig triangular, que constava de 
tres partits de 45 minuts de durada 
cadascun, va començar a les sis de la 
tarda, amb el partit entre els 
garriguencs i els vilanovins. Aquest 
matx va acabar amb empat a 0 gols i 
es va haver de resoldre a la tanda de 

penals, en què els garriguencs van 
acabar marcant quatre penes 
màximes, mentre que els vilanovins 
només en van transformar tres.

En el següent partit es van enfrontar 
l’equip local i organitzador del torneig, 
el CF Les Franqueses, i el perdedor del 
primer partit, el CF Vilanova del Vallès. 
Els franquesins es van mostrar 
superiors i van acabar guanyant per 1 
gol a 0. El darrer matx va enfrontar el 
conjunt local i l’equip garriguenc. 
Després d’una gran igualtat en el joc 
desenvolupat per ambdós conjunts, 
una rematada dins de l’àrea a les 
acaballes del partit va donar la victòria 
a l’Olímpic La Garriga, que es va 
acabar enduent el torneig. 
A l’entrega de les copes hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, i Marcel Camps i David 
Camps, en representació de l’empresa 
franquesina patrocinadora del torneig, 
Electrocamps.

SETEMBRE 2013

El CE Llerona guanya el III Torneig 
de Futbol Trofeu Ajuntament de 
les Franqueses

El Club Esportiu Llerona es va adjudicar 
el 4 de setembre de 2013 la tercera 
edició del Torneig de Futbol Trofeu 
Ajuntament de les Franqueses en 
derrotar el Club Futbol Les Franqueses 
pel resultat de 2 gols a 0. Al partit pel 
tercer i quart lloc, el CF Bellavista Milan 
va vèncer la US Corró d’Amunt per 3 
gols 1.

El III Torneig de Futbol Trofeu Ajunta-
ment de les Franqueses, organitzat pel 
Patronat Municipal d’Esports amb la 
col·laboració dels clubs participants, els 
més representatius del municipi, es va 
disputar els dies 3 i 4 de setembre.

A les 10 de la nit va començar, al Camp 
de Futbol Municipal de Corró d’Avall, la 
gran final del torneig entre el CE 
Llerona i el CF Les Franqueses, una 
reedició de la final de l’any passat, en 
què va guanyar el CF Les Franqueses 
per 3 gols a 2. El CE Llerona, doncs, 
tenia ganes de revenja i de seguida va 

fer notar que volia endur-se la copa. Al 
minut 9, després d’una jugada indivi-
dual per la banda dreta, Adrià Bona-
chela va driblar el seu defensor al límit 
de l’àrea i va engaltar un potent xut a 
l’escaire que va acabar al fons de la 
xarxa. El CE Llerona va continuar 
dominant la primera part.

A la represa, però, el CF Les Franque-
ses va sortir amb moltes ganes. Amb 

tot, va ser el jugador lleroní Àlex 
Español qui va estar a punt de marcar 
el segon gol per al seu equip enviant la 
pilota al pal al minut 11 de la segona 
part. Vuit minuts després, va ser el CF 
Les Franqueses el que va enviar una 
pilota al pal de la porteria defensada 
pel Llerona, en una jugada en què es 
va reclamar falta al porter. Quan 
semblava que el marcador ja no es 
mouria, Àlex Español va sentenciar la 
final amb el segon gol per al seu equip 
a tres minuts de l’acabament del matx.

A l’entrega dels premis per a tots els 
equips (vals en material esportiu per 
valor de 800 euros per al primer 
classificat, 600 per al segon, 400 per al 
tercer i 200 per al quart), hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, els presidents dels clubs 
i els capitans dels quatre conjunts. Acte 
seguit es va fer la foto de l’equip 
guanyador, que en les tres edicions del 
torneig sempre ha estat un equip 
diferent. En la primera va ser el CF 
Bellavista Milan i en la segona el CF 
Les Franqueses.

Quatre joves arquers del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses 
participen a la 10a edició del 
Trofeu Futurs Campions

El 8 de setembre de 2013 es va 
celebrar la 10a edició del Trofeu de 
Futurs Campions, amb la participació 
de quatre joves arquers del Club de Tir 

jugat, en camp de futbol 7, uns 120 
partits en total. Els resultats de les 
finals, la totalitat de les quals es van 
disputar diumenge a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, van ser els 
següents:
-Prebenjamí: Fundació Marcet, 4 – EC 
Granollers, 0
-Benjamí: Vila-real CF, 1 – Damm, 0
-Aleví: FC Barcelona, 1 – UD Cornellà, 0

En l’edició d’enguany de la competició, 
que ha tornat a organitzar amb èxit 
l’empresa Eventually Sport&Events 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d'Esports de les Franqueses, 

aquest municipi ha estat protagonista 
destacat, ja que ha estat seu de dues 
de les tres categories en la fase prèvia 
del torneig: l’aleví s’ha disputat a les 
instal·lacions municipals de Corró 
d’Avall i la prebenjamí a les de Corró 
d’Amunt.

Primers partits amistosos de la 
temporada de l'Escola de Bàsquet 
del PME

El 13 de desembre de 2013 van tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses els primers partits 

amistosos d’aquesta temporada de 
l’Escola de Bàsquet del Patronat 
Municipal d’Esports. En una hora es 
van disputar molts minipartits que van 
fer gaudir els més menuts de la secció 
de bàsquet. Els equips entrenats per 
Javi Liria i Josep Lozano es van 
enfrontar als de l’Escola del CB 
L'Ametlla. De mica en mica, aquets 
petits van aprenent la normativa del 

bàsquet i el que és més important, 
aprenen tot divertint-se.

Exhibició dels grups d’aeròbic 
escolar del PME

El 14 i 15 de desembre de 2013, el 
Patronat Municipal d’Esports va 
organitzar una exhibició de ball al 
pavelló poliesportiu municipal de Corró 
d'Avall. 

Les 21 nenes dels grups d’aeròbic que 
organitza el PME a les escoles Guerau 
de Liost, Joan Sanpera i Camins van 
mostrar al públic assistent les coreo-
grafies treballades durant aquest 
primer trimestre. Els nervis previs no 
van impedir que les nenes s’ho 
passessin d’allò més bé.

L’aleví femení d’handbol de les 
Franqueses participa a l’Hamboli-
cat d’Igualada

El 15 de desembre de 2013 l’aleví 
femení d’handbol de les Franqueses va 
disputar el torneig Hambolicat amb 
motiu de la Marató de TV3 a Igualada. 

El torneig va durar tot el matí i les 
franquesines van disputar tres partits. 
Els dos primers partits els van jugar 
contra el Tarragona i el Tàrrega A, amb 
reglament aleví expert de la federació. 
Per als qui no coneguin aquesta 
modalitat, es juga a camp sencer i es 
saca de centre després dels gols (una 
introducció a la zona). El tercer partit el 
van jugar amb reglament de minihand-
bol i a camp petit contra el Tàrrega B. 
L’equip franquesí estava format per 
només 6 nenes. Tot i amb això es va 
competir i treballar molt, guanyant el 
primer i el tercer partit i perdent contra 
el Tàrrega A de 2 gols de diferència. 

A més a més dels partits, els partici-
pants del torneig també podien gaudir 
d’una zona lúdica amb inflables, pintura 
de cara i diverses activitats, d’una 
xocolatada gratuïta, i pagant un petit 
import, fins i tot podies fer un passeig 
en globus.

En definitiva, les nenes s’ho van passar 
molt bé i van competir amb moltes 
ganes, tot col·laborant amb la Marató 
de TV3, que aquest any lluitava contra 
les malalties neurodegeneratives.

Presentació dels equips del CF 
Bellavista Milan

El 15 de desembre de 2013 es va fer la 
presentació de tots els equips del Club 
Futbol Bellavista Milan a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
En total van desfilar per la gespa 130 
jugadors i jugadores, esportistes que 
formen part d’un dels dotze equips del 
club de Bellavista. A la presentació hi 
va assistir l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
membres de la renovada junta directiva 
de l’entitat que encapçala Paco Flores.

Consell General del Patronat 
Municipal d’Esports

El 17 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sessió del Consell General 
del Patronat Municipal d’Esports a la 
sala polivalent del Complex Esportiu 
Municipal, acte que va estar presidit pel 
regidor d’Esports, José Ramírez, i que 
va reunir el conjunt de les entitats 
esportives locals i altres entitats, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel Patronat Municipal 
d’Esports durant l’any 2013 i la previsió 
per al 2014.

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millora en les instal·la-
cions esportives, de l’escola esportiva 
municipal, del manteniment de les 
instal·lacions, de les dades de participa-
ció del Patronat i del Complex Esportiu 
Municipal i de la convocatòria de 
subvencions per a activitats esportives 
per a l’any 2014. 

Cal destacar també l’assistència de 
Josep Randos, Rosa M. Isidro i Àngel 
Profitós, regidors de l’Ajuntament i 
membres del Consell d’Administració 
del Patronat Municipal d’Esports. Al 
finalitzar la sessió, el Patronat Munici-
pal d’Esports va oferir un refrigeri a tots 
els assistents per tal d’acomiadar l’any 
esportiu 2013 i felicitar a tothom les 
festes de Nadal.

Esmorzar de Nadal del Grup 
d’Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME

El 19 de desembre de 2013 va tenir lloc 

amb Arc Les Franqueses. La competi-
ció es va fer al camp municipal de tir 
amb arc del Fossat del Castell de 
Montjuïc de Barcelona. 

És un trofeu amb el qual s’inicia la 
temporada i en el qual només partici-
pen les categories dels més joves, és a 
dir, esquirol, benjamí, aleví, infantil, 
cadet i júnior (femení i masculí). Hi va 
haver una assistència rècord de més 
de cinquanta inscrits quatre dels quals 
eren representants del club franquesí, 
que van obtenir bons resultats. Així, 
Izan i Joan van quedar tercers en les 
seves categories (esquirol i benjamí). 
Claudia va quedar primera en aleví 
femení, i Alfred, quart en aleví masculí.

La jornada va ser una festa de l’arc per 
als nens i els familiars. Hi va haver molt 
bon ambient entre tots els nens i 
nenes, reflectint que el tir amb arc és 
més que un esport.

VI Torneig d’handbol Joan 
Sanpera de Festa Major

El 14 de setembre de 2013 va tenir lloc 
el VI Torneig d’handbol Joan Sanpera al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, amb motiu de la Festa 

Major de Corró d’Avall. Des de la 
categoria prebenjamí fins a la infantil, 
els equips van jugar un partit davant el 
BM Granollers de la seva corresponent 
categoria.

Un total de 14 equips van prendre part 
en aquest torneig amb un total de 160 
participants. Els equips van ser 1 
prebenjamí masculí, 2 benjamins 
masculins, 1 aleví femení, 2 alevins 
masculins i 1 infantil masculí. 

Els premis van ser per al 1r i 2n 
classsificat, per al millor jugador del 
partit, el millor jugador local i el màxim 
golejador de l’enfrontament. El regidor 

d’Esports, José Ramírez, va estar 
present a l’entrega de premis.

El Patronat Municipal d’Esports, 
col·laborador d’aquesta activitat que va 
organitzar l’AEH Les Franqueses, va 
obsequiar tots els participants amb un 
esmorzar.

55 corredors participen a la II 
Clàssica Ciclista de les 
Franqueses

El 14 de setembre de 2013 a la tarda es 
va disputar la II Clàssica Ciclista de les 
Franqueses, una cursa organitzada per 
la Unió Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, dins del programa d’actes de 
la Festa Major de Corró d’Avall. La 
distància a recórrer van ser 100 km en 
un circuit de 10 km que discorria per 
carreteres i carrers de Corró d’Avall, 
Llerona i Marata. Un recorregut amb 
pujades curtes i fortes que va fer-se 
molt dur per als 55 ciclistes que van 
prendre la sortida. Els participants 
pertanyien a una d’aquestes tres 
categories: elit, sub23 i master 30.

Cal destacar la presència d’un equip 
francès, el Martigues, que tenia dins les 
seves files el darrer guanyador del tour 
de Bulgària. El guanyador absolut va 
ser el corredor francès Cedric Eusta-
che, amb un temps total de 2 hores i 41 
minuts. Eustache va anar a una 
velocitat mitjana de 42,480 km per 
hora. D’altra banda, el corredor local 
Santi Segú va ser el guanyador a la 
categoria Master 30.

80 jugadors al 3 x 3 de bàsquet de 
la Festa Major de Corró d’Avall

El 14 de setembre de 2013 al matí, 
amb motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall, es va celebrar a la pista 
poliesportiva coberta de la zona 
esportiva municipal un 3 x 3 de bàsquet 
amb els jugadors i jugadores dels 
diferents equips del Patronat Municipal 
d’Esports.

Més de 80 basquetbolistes, de 
categories compreses entre premini i 
cadet, van gaudir de l’esport de la 
cistella competint entre ells separats 
per categories, i en equips de 3 o 4 
jugadors. Després de quatre hores de 

bàsquet, els equips vencedors en les 
diferents categories van ser: en 

categoria premini, Lakers; en mini, 
Toros; en infantil, Guays; i en cadet 
Equip 2.

Tots els participants van rebre esmor-
zar i medalles commemoratives, així 
com obsequis per als equips guanya-
dors.

Trenta participants al 
III Campionat de tie-breaks amb 
motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall

El 14 de setembre de 2013, amb motiu 
de la Festa Major de Corró d'Avall, el 
Patronat Municipal d'Esports va 
organtizar el III Campionat de 
tie-breaks a les pistes de tennis 
municipals de Corró d'Avall. Hi van 
participar una trentena de tennistes, 
entre adults i infants.

Es van fer campionats de tie-breaks a 
15 punts (adults) i pel que fa als més 
joves alguns van fer també tie-breaks a 
15 punts i una lligueta de tots contra 
tots. Cada participant va disputar un 
mínim de 2 partits de tennis. 

El Patronat Municipal d'Esports va 
obsequiar tots els participants amb una 
medalla i esmorzar.

La Festa de la bicicleta urbana 
d’enguany compta amb 200 
participants

El 15 de setembre de 2013 al matí va 
tenir lloc la Festa de la bicicleta urbana 
que tradicionalment organtiza el 
Patronat Municipal d’Esports dins dels 
actes programats de la Festa Major de 
Corró d’Avall. Més de 200 participants 
van poder gaudir d’un circuit urbà 
d’uns 12 km de distància, que va 
passar per Corró d’Avall, Bellavista i 

en el Complex Esportiu Municipal el 
tradicional esmorzar de Nadal de la 
gent gran. Tots els participants (uns 60) 
del Grup d'Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME van poder gaudir de 
l'esmorzar amb la presència de 

l'alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Durant l'acte es va fer un brindis, on es 
va desitjar unes bones festes i un feliç 
2014. Abans d'acabar l'acte tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l'alcalde i del regidor que de 
ben segur serà de bon ús per fer 
activitat física.

Uns 60 alumnes van participar a 
la trobada de Nadal de l’Escola de 
Tennis del PME

El 21 de desembre de 2013 a la tarda, 
l'Escola Municipal de Tennis de les 
Franqueses va realitzar la seva 
tradicional Trobada de Nadal. Hi van 
participar uns 60 alumnes des dels 
nens més petits de l'escola de tennis 
(infants de 5 anys), fins als nois de 
15-16 anys.

La trobada de Nadal va consistir a 
jugar una sèrie de campionats tennís-
tics on els alumnes jugaven un mínim 
de 2 partits. L'objectiu de la Trobada és 
que tots els nens passessin una 
divertida tarda jugant a tennis.

Els resultats dels diferents campionats 
realitzats segons les edats van ser:

-Campionat d'alumnes (anys 
2007-2008): finalista de consolació, 
Miquel Ortega; guanyador de consola-
ció, Marc Argemí; finalista de la fase 
final, Gerard Guiu; guanyador de la fase 
final, Neus Cebrian.
-Campionat d'alumnes (anys 
2005-2006): finalista de consolació, 
Noa Pardillo; guanyador de consolació, 

Gerard Navarro; finalista de la fase 
final, Esteve Ortega; guanyador de la 
fase final, David Müller.
-Campionat d'alumnes (anys 
2002-2003-2004): finalista de consola-
ció, Marc Pérez; guanyador de 
consolació, Daniel Noé; finalista de la 
fase final, Nil Morales; guanyador de la 
fase final, Màxim Chornyy.
-Campionat d'alumnes (anys del 1996 
al 2001): finalista de consolació, Èric 
Cejudo; guanyador de consolació, 
Rafael Barrio; finalista de la fase final, 
David Barrio; guanyador de la fase 
final, Arnau Caralt.

Tots els finalistes i guanyadors van 
rebre com a premi una medalla i tots 
els participants a la trobada de Nadal 
van ser obsequiats amb un suc de 
fruites i una felicitació de Nadal de part 
de l'Escola de Tennis Jordi Plana i del 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès.

Santi Segú i Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista Les 
Franqueses, subcampions de 
Catalunya de Ciclocròs

El 22 de desembre de 2013 es va 
disputar a Manresa el Campionat de 
Catalunya de Ciclocròs, amb la 
participació de corredors de la Unió 
Ciclista Les Franqueses. 

Santi Segú va quedar subcampió de 
Catalunya en la categoria master 30, 
Antoni Serra també va ser subcampió 
de Catalunya en mastrer 60 i Marc 
Ortega va ser 4t en master 40. La 
prova es va disputar en un circuit molt 
tècnic, magnífic per a la pràctica del 
ciclocròs.

El VI Torneig d'Handbol Memorial 
Joan Bufí compta amb la partici-
pació de 26 equips

El 28 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sisena edició del Torneig 
d'Handbol Memorial Joan Bufí al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, organitzat pel club AEH 
Les Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports. 

El format del torneig consistia en què 
cada equip local de les Franqueses, des 
de la categoria escola fins al juvenil 

femení (13 en total), jugués un partit 
davant un equip rival. Els clubs 
convidats van ser la Llagosta, la 
Garriga, Polinyà, Sant Esteve de 
Palautordera, BM Granollers, Montme-
ló i Canovelles.

Un cop finalitzat el partit corresponent 
es van determinar els trofeus al primer 
classificat, segon classificat, millor 
jugador, màxim golejador, regularitat i 
millor jugador local de cada partit i 
categoria. Els més petits, d'infantil fins 
a l'escola, van tenir, a més, una copa 
individual per la seva participació al 
torneig. 

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

Tres corredors de la Unió Ciclista 
Les Franqueses- Bicicletes Segú 
fan podi a la classificació final de 
la Copa Catalana de Ciclocròs

Tres ciclistes franquesins van pujar el 
29 de desembre de 2013 al podi de la 
classificació final de la Copa Catalana 
de Ciclocròs, després dels bons 
resultats obtinguts a la darrera cursa de 
la temporada, que es va disputar a Vic. 
Així doncs, Toni Serra es va proclamar 
campió en la categoria Master 60, i 
Santi Segú i Marc Ortega van quedar 
subcampions a la categoria Master 30 i 
Master 40, respectivament. 

Tots tres són membres de la Unió 
Ciclista Les Franqueses-Bicicletes 
Segú. En la cursa disputada a Vic, els 

resultats d’aquests tres ciclistes 
franquesins van ser els següents: Toni 
Serra va quedar en 2n lloc, i Santi Segú 
i Marc Ortega van quedar en 4a 
posició. Per la seva banda, Pere 
Amadó també va fer una gran cursa i 
va acabar 3r en Master 30.

Llerona. La sortida i l’arribada va ser la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall i tots els participants van rebre 
a l’arribada un obsequi de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu de la Setmana 
de la mobilitat sostenible i segura (una 
matrícula per a la bicicleta i un clauer) i 
ampolles d’aigua que va oferir el PME 
a tots els ciclistes.

Un cententar de participants al III 
Campionat de pàdel de Festa 
Major

El 13, 14 i 15 de setembre de 2013 es 
va disputar el tradicional Campionat de 
pàdel de festa major. Aquest tercera 
edició va començar el divendres a la 
tarda i va durar fins al diumenge al 
migdia, que es van disputar les finals de 
cada categoria: masculina, femenina i 

mixta. Al torneig hi van participar un 
centenar de persones, les quals van 
gaudir del pàdel durant tot el cap de 
setmana. Els campions i subcampions 
de la fase final van rebre per part del 
regidor d’Esports, José Ramírez, una 
copa com a reconeixement de la fita 
aconseguida, i els campions i subcam-
pions de consolació una medalla.

Classificació del Torneig:
-Categoria masculina: fase final: 
guanyadors del torneig, Manel Parra i 
José Martínez; subcampions, Marc 
Navarro i Alfons Ferreira. Consolació: 
guanyadors, Manel Valero i Pedro 
González; subcampions, Francesc 
Guardiola i Joan Pol Minguet  
-Categoria femenina: fase final: 
guanyadores del torneig, Gina Jorba i 
Lídia Ganduxé; subcampiones, M. Pau 
Nualart i Marta Maraña. Consolació: 
guanyadores, Mònica Diez i Anna 
Caparrós; subcampiones, Pilar Torras i 
Judit Bartolí
-Categoria mixta: fase final: guanyadors 
del torneig, M. Pau Nualart i Guillem 
Pujol; subcampions: Gina Jorba i Joan 
Pol Minguet. Consolació: guanyadors, 

Irene Vila i Joan Barceló; subcampions, 
Mònica Fernández i Jordi Galan

Èxit de la Tirada de Festa Major

Com cada any, incorporada dins de la 
Festa Major de Corró d'Avall, el 15 de 
setembre de 2013 el Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses va celebrar una 

tirada social que va consistir, d'una 
banda, en una exhibició dels arquers 
del club i, de l’altra, en una jornada de 
portes obertes a les persones que van 
voler provar aquest esport. 

Hi va haver presència de veïns de les 
Franqueses durant tota la jornada, 
especialment d’infants, alguns dels 
quals van demostrar excel·lents 
condicions per a la pràctica del tir amb 
arc. L'acte va finalitzar amb un aperitiu 
per als arquers i assistents.

Santi Segú guanya el 
Campionat de Contrarellotge de la 
Unió Ciclista 
Les Franqueses

El 22 de setembre de 2013 la Unió 
Ciclista Les Franqueses va organitzar el 
seu Campionat de Contrarellotge, 
aquest any amb la novetat que es van 
fer les dues cronos en un mateix dia: la 
de Corró i la cronoescalada de 
Montmany. Un total de 36 corredors 
van participar-hi. 

El guanyador de la crono de Corró va 
ser Miquel Novellas, amb un temps de 
13 minuts i 14 segons, i el guanyador 
de la crono de Montmany va ser Santi 
Segú, amb un temps de 9 minuts i 34 
segons. La suma dels temps va fer que 
el guanyador final fos Santi Segú. En 
les diferents categories, els guanyadors 
van ser els següents: Femina, Laura 
Cunillera; Elit, Oriol Aguilera; Master 
30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; 
Master 50, Chris Goere.

El Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació professional de 
jugadors

Des del mes d’octubre de 2013 i fins al 
mes de juny de 2014, el camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació per a jugadors de futbol 
impulsat per entrenadors majoritària-
ment provinents del RCD Espanyol. 
Molts d’ells són vallesans, com el 
franquesí Carles Martínez, entrenador 
de l’infantil de l’Espanyol, el roquerol 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del club barceloní, Xavi 
Díaz, responsable de Mitjans Audiovi-
suals i Anàlisi del Joc del Futbol Base 
de l’Espanyol, i Oriol Olivé, de l’RCDE 
Stage. Completen l’equip tècnic Joan 
Argemí, del FC Cardedeu, i Ferran 
Bramona, del RCDE Stage. Hi ha 
apuntats uns 30 jugadors, que entrenen 
els dilluns i dimarts de 17.30 a 19.30 h.

Segons l’empresa que han creat 
aquests tècnics per poder fer aquesta 
activitat, Alwaysoccer Barcelona, “els 
objectius i continguts de les sessions 
d’entrenament estan orientats a la 
millora tècnica i tàctica del jugador, per 
aconseguir que aquest resolgui amb 
èxit les diferents situacions exigides pel 
joc”. Així, els principals atractius 
d’aquesta oferta són els entrenaments 
en grups reduïts, la metodologia 
adequada a cada edat, l’aprofundiment 
de la tècnica individual i col·lectiva, la 
millora dels conceptes tàctics, els 
consells dietètics i mèdics, i l’assesso-
rament al jugador en tot allò que 
envolta el món del futbol. 

El passat 23 de setembre, dins de les 
jornades de portes obertes que va 
oferir l’empresa, els joves assistents 
van rebre la visita de l’entrenador de 
porters i exporter de l’Espanyol Tommy 
N’Kono, responsable del centre de 
tecnificació per a porters que tindrà lloc 
els mateixos dies i hores al camp de 
futbol de Corró d’Amunt.

El lligam d’aquest centre de tecnificació 
amb el club blanc-i-blau és molt estret. 
Un dels incentius que ofereix és que, si 
la direcció d’Alwaysoccer ho creu 
convenient basant-se en la qualitat de 
cada jugador, els alumnes podran fer 

les proves per entrar al RCD Espanyol 
gestionades des del centre.
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La franquesina Anna Riera queda 
segona a la Marató de Collserola

Anna Riera i Pla, veïna de Corró d’Avall 
de 47 anys, va quedar en segona 

posició de la general femenina a la XIX 
edició de la Marató de Collserola, que 
es va disputar el 6 d’octubre de 2013. 
Es tracta d’una de les clàssiques de les 
curses de muntanya. El Patronat 
Municipal d’Esports felicita per aquesta 
gesta l’atleta del Club Atletisme 
Canovelles i l’anima perquè continuï 
aconseguint èxits.

Jornada d’hípica per a 18 alumnes 
de la Fundació Apadis

El 17 d’octubre de 2013, 18 alumes del 
curs de formació laboral Plusmotiva de 
la Fundació Apadis van poder gaudir 
d’una jornada d’equitació adaptada 
dirigida pels professionals del Centre 
Hípic Mas Batlló, del municipi de Malla.

Els nois i noies van poder comprovar 
que l’equitació adaptada afavoreix la 
millora de l’equilibri i la mobilitat, la 
comunicació, la millora del to muscular, 
la deambulació i la coordinació, el 
control dels reflexos, la relaxació que 
aporta i la millora de l’autoestima. Com 
que l’activitat s’aconsegueix fer molt 
ràpidament, el reforç positiu per a la 
persona és immediat.

Gràcies a la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Diputació de 
Barcelona, aquests nois i noies van 

gaudir d’un dia rodó, que va culminar 
amb un dinar dins de les mateixes 
intal·lacions.

L’equip franquesí format per Santi 
Segú i Marc Ortega guanya les 3 
hores de resistència de BTT de 
Corró d’Amunt

El 20 d’octubre de 2013 es va disputar 
la setena edició de les 3 hores de 
resistència de BTT de Corró d’Amunt, 
enguany darrera prova puntuable de la 
I Challenge Resistència BTT del Vallès. 
Hi va haver més participació que mai 
amb 52 equips i 110 corredors en total. 
El guanyador de la prova va ser l’equip 
format pels franquesins de la UCLF 
Santi Segú i Marc Ortega, mentre que 
en el global de la classificació d’aquesta 
primera Challenge va quedar en primer 
lloc l’equip del celoní Tomàs Misser.

Enguany, l’organització, el Club Ciclista 
Corró d’Amunt, va fer un canvi en la 
sortida i la meta del recorregut. Fins 
ara havia estat a la finca de la Nissan i 
aquesta vegada s’ha fet al centre de 
Corró d’Amunt, concretament a la 

carretera, a la zona esportiva, entre el 
camí del restaurant Tastaolletes i el 
restaurant Les Quatre Llunes. Un canvi 
que ha agradat molt els participants i 
que ha fet més atractiva la cursa per a 
la gent del poble.

El premi al club que va aportar més 
participants a la cursa va ser per al 
T-Bikes de Lliçà d’Amunt. Cal recordar 
que també es va disputar la cursa d’1 
hora de resistència infantil, amb la 
participació de 21 corredors, dos dels 
quals de Corró d’Amunt.

Una de les anècdotes de les 3 hores de 
resistència BTT de Corró d’Amunt 
d’enguany va ser la presència d’un 
equip de TV3, atret per la tecnologia 
dels xips controladors que portaven els 

participants, una novetat en aquest 
tipus de curses.

Els clubs de bàsquet i d’handbol 
de les Franqueses van rebre el 
premi Trofeu 
Campions del Mundo 
Deportivo

El 25 d’octubre de 2013 el diari esportiu 
Mundo Deportivo i El Corte Inglés van 
organitzar una nova edició –la trente-
na– del Trofeu Campions, en què 
s’homenatja els clubs catalans per les 
gestes esportives que van aconseguir 
la passada temporada. Enguany hi van 
anar 215 equips de 26 disciplines que o 
bé van quedar campions de les seves 
lligues o bé van pujar de categoria. El 
nostre municipi també va ser-hi 
present, de la mà del Club Bàsquet Les 
Franqueses i de l’AE Handbol Les 
Franqueses.

En concret, es va premiar el CB per 
haver assolit l’ascens a 2a Catalana de 
l’equip sènior femení i l’AEH per 
l’ascens a 2a Catalana del seu sènior 
masculí. Van ser presents a l’acte en 
representació d’aquests clubs Esteve 
Moliner, president del CB Les Franque-
ses, i Mireia Gassull i Carme Ortega, de 
l’AEH Les Franqueses, que van 
assistir-hi en substitució del seu 
president, Rafael Rosario, que no hi va 
poder anar per motius laborals. A més, 
també van assistir a la gala l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

El lliurament de premis va tenir lloc a 
l’Hotel Juan Carlos I de Barcelona i va 
comptar amb l’assistència de 500 
persones.

Gran matinal de ciclocròs 
diumenge al parc de Milpins

El 27 d’octubre de 2013 al matí es va 
disputar al parc de Milpins de Corró 
d’Avall la primera prova de la Copa 
Catalana de Ciclocròs d’aquesta 
temporada, amb la participació de 127 
ciclistes. L’organització d’aquesta 
activitat va anar a càrrec de la Unió 
Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports.

Es van disputar tres curses, una per a 

les categories d’aleví, infantil i cadet, 
una altra per a les categories júnior, 
fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la 
darrera per a master 30, elit i sub 23. El 
guanyador de la cursa en elit va ser el 
celoní Tomàs Misser. Pel que fa al 

palmarès franquesí, cal destacar el 
segon lloc de Santi Segú a la categoria 
master 30, el segon lloc de Marc 
Ortega a la master 40, i el primer lloc 
d’Antoni Serra a la master 60.

El Patronat Municipal d’Esports 
renova els convenis de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses i amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Club Bàsquet Les Franqueses i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses van renovar durant el mes 
d’octubre de 2013 els convenis de 
col·laboració que van signar l’any 
passat amb el Patronat Municipal 
d'Esports. Aquest és el tercer any que 
es formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
Patronat i el CB Les Franqueses, i entre 
el Patronat i l’AEH 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.  

Al conveni es marca que el Patronat 
Municipal d’Esports serà el responsable 
d’establir la programació i la coordina-
ció d’aquestes activitats, mantenint la 
direcció del programa sota la supervi-
sió de la gerència del Patronat 
Municipal d'Esports. Igualment, el PME 
serà qui sufragarà les despeses 
d’execució dels programes referents 
als següents aspectes: gestió adminis-
trativa, coordinació tècnica, material 
esportiu, instal·lacions esportives, 

llicències, assegurances, arbitratges i 
equips de roba esportiva. Per la seva 
banda, ambdós clubs adquireixen el 
compromís de realitzar el programa 
d’activitats de l'Escola Esportiva 
Municipal i les activitats de promoció a 
les escoles de les Franqueses sota la 
programació, coordinació i supervisió 
del Patronat Municipal d'Esports, així 
com la col·laboració en aquelles 
activitats puntuals que organitzi el 
Patronat Municipal d'Esports.

Finalitza el manteniment 
semestral de la gespa artificial 
dels camps de futbol 
municipals

A finals del mes d’octubre de 2013 van 
finalitzar els treballs de manteniment 
semestral de la gespa artificial dels 
camps de futbol municipal de les 
Franqueses del Vallès per part del 
Patronat Municipal d’Esports.

El manteniment s’ha efectuat als 
camps de futbol 11 i 7 de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, al 
camp de futbol 7 de la Zona Esportiva 
Municipal de Bellavista, al camp de 
futbol de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt i al camp de futbol 
de la Zona Esportiva de Llerona. 

Les tasques de manteniment de la 
gespa van consistir a repassar les 
juntes i l’estat general dels marcatges, 

revisar les males herbes, replantar 
cautxú a les zones més desgastades i 
revisar l’estat general del camp.

Aquestes actuacions de millora 
s’emmarquen dins del pla continuat de 
manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals de les Franque-
ses del Vallès.

El Club Hoquei Les Franqueses 
comença la lliga de veterans

El 28 d’octubre de 2013 el flamant Club 

Hoquei Les Franqueses va disputar el 
partit de la primera jornada de la lliga 
de veterans. 

Va ser un partit molt igualat que el va 
enfrontar a l’Esplugues i que va acabar 
amb derrota franquesina per 1 gol a 4. 
Quan faltaven 5 minuts per a l'acaba-
ment del matx, el resultat era d’empat 

a 1 gol. L’equip visitant va començar a 
pressionar per tota la pista i l’estratègia 
li va donar resultat, ja que va aconse-
guir amb molta fortuna el segon gol. I 
encara va tenir temps per fer pujar al 
marcador l’1 a 4 final.

El grup que s’entrena amb el PME 
per fer la propera edició de la 
Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-
La Garriga es consolida

Durant el mesos d'octubre i novembre 
de 2013 es va anar consolidant el grup 
del programa Entrena la Mitja els 

integrants del qual van fer la inscripció 
al Patronat Municipal d'Esports. Tots 
aquests participants queden els dilluns, 
dimecres i divendres a les 20 h a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall i realitzen l'entrenament que 
dirigeix el Club d’Atletisme A 4 el km.  

Enguany hi ha menys participants, ja 
que molts pobles veïns també realitzen 
aquest programa i perquè molts dels 
participants ja formen part del Club 
d'Atletisme A 4 el km i, per tant, ja 
entrenen de forma regular durant tot 
l'any.
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Ppresentació dels equips del CE 
Llerona

L’1 de novembre de 2013, al matí, va 
tenir lloc al camp de futbol de la zona 
esportiva de Llerona la presentació de 
tots els equips que formen part del Club 
Esportiu Llerona la present temporada. 

En total hi van assistir més de 300 
futbolistes, nois i noies, de diferents 
edats, que formen part dels 26 equips 
del club. També hi van ser presents els 
coordinadors, entrenadors i delegats 
de cada equip i els membres de la junta 
directiva del CE Llerona, així com 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez.

El Club A 4 el km participa amb 
setze atletes a la cursa 
Behovia-San Sebastián

Setze atletes del club d’atletisme 
franquesí A 4 el km van participar el 10 
de novembre de 2013 a la cursa 
Behovia-San Sebastián, de 20 km de 
recorregut. 

Les marques que van fer els corredors 
del Club d’Atletisme A 4 el km són les 
següents: Jaume Aragonès, 1 h 11 min 
31 s; Esteban Romero, 1 h 16 min 49 s; 
Joaquim Cardona, 1 h 18 min 40 s; 
Xavier Roca, 1 h 19 min 15 s; Lluís 
González, 1 h 26 min 50 s; Rafa Lora, 1 
h 29 min 20 s; Carmen Martín, 1 h 30 
min 30 s; David Aldonza, 1 h 31 min 14 
s; Jordi Brillas, 1 h 31 min 16 s; Santi 
Carreras, 1 h 32 min 27 s; Daniel 
Priego, 1 h 35 min 22 s; Sergi Alexan-
dri, 1 h 36 min 34 s; Francesca Parra, 1 
h 44 min 51 s; Montse Nzang, 1 h 47 
min 22 s; Núria Buil, 1 h 50 min 4 s; 
Mireia Massot, 1 h 52 min 9 s.

Les instal·lacions esportives reben 
els visitants de 
l'intercanvi Comenius

Alumnes i professors estrangers del 
programa Comenius van visitar 
diversos indrets del municipi al llarg de 
la setmana de l’11 al 17 de novembre 
de 2013. Com que el projecte se 
centrava en l'esport i la salut, l’Escola 

Joan Sanpera i Torras, que va ser  
l'amfitriona d'aquest intercanvi, va 
convidar el grup de visitants a fer una 
visita a les instal·lacions esportives 
municipals, a més a més de la visita 
històrica a l'ajuntament.

En aquesta visita, que va ser concreta-
ment a les instal·lacions esportives de 
Corró d'Avall, el grup va ser rebut pel 
regidor d'Esports, José Ramírez, i el 
director gerent del Patronat Municipal 
d'Esports, Josep Campaña. Un cop feta 
una breu explicació sobre l'equipa-
ment, alumnes i professors van ser 
obsequiats amb el llibre del 30è 

aniversari del Patronat Municipal 
d'Esports. A continuació se'ls va fer 
una visita guiada per les instal·lacions 
en què van poder veure el pavelló 
poliesportiu, el camp de futbol, les 
pistes de tennis, les pistes de pàdel i la 
piscina.

Els visitants, procedents d'Anglaterra, 
Polònia i Islàndia, van marxar el 
diumenge 17. Al llarg dels dies que van 
ser a Catalunya van conèixer el 
municipi de les Franqueses -inclòs 
l'Ajuntament, el seu principal complex 
esportiu i l'entorn general-, la capital de 
comarca, Granollers, i la ciutat de 
Barcelona.

Presentació dels equips 
d’handbol de les Franqueses de la 
temporada 2013-2014

El 16 de novembre de 2013 va tenir lloc 
la presentació de tots els equips 
d’handbol base del Patronat Municipal 
d’Esports juntament amb els equips del 
club AEH Les Franqueses al Pavelló 
Poliesportiu Municipal de les Franque-
ses.

13 equips conformen l’escola d’handbol 
del PME en la temporada 2013-3014: el 
prebenjamí, benjamí masculí A, 
benjamí masculí B, aleví femení A, aleví 
femení B, aleví masculí A, aleví masculí 
B, infantil masculí, infantil femení, cadet 

masculí A, cadet masculí B i cadet 
femení. Per part de l’AEH Les Franque-
ses enguany presenten dos equips, el 
sènior masculí i el juvenil femení.

A partir de les 19 h va tenir lloc la 
desfilada de tots els equips davant 
d'una grada plena. Acte seguit hi van 
haver els parlaments de les autoritats, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el president de l'AEH les 
Franqueses, Rafael Rosario, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez, que van fer 
entrega d'uns rams de flors i plaques a 
tots aquells jugadors que porten 10 
anys practicant handbol al municipi. 

També es va fer un reconeixement als 
periodistes esportius locals Ramon 
Solé, Miqui Güell i Pol Garcia. Per últim, 
es va fer la tradicional foto de grup i 
després les fotografies individuals de 
temporada per a cada equip. 

Abans de la presentació van tenir lloc 
els partits del juvenil femení contra el 
BM Granollers, a les 16 h, i el del cadet 
masculí A contra l’Esplais de Castelló 
d'Empúries, a les 17.30 h. Un cop 
finalitzada la presentació es va jugar el 
partit del sènior masculí davant el 
Vallag, a les 20.15 h.

Francesc Marsol i Ana Belén 
García guanyen la 2a edició de la 
cursa Els 10 km de les Franqueses

El diumenge 17 de novembre de 2013 
a les 10 h va tenir lloc la segona edició 
de la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses, amb sortida i arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El mal temps, tot i que no va 
impedir que la prova se celebrés, va 
fer, això sí, que alguna de les 620 
persones inscrites es quedés casa. 

No va ser el cas de Francesc Marsol i 
Ana Belén García, que van quedar en 
primer lloc en la categoria masculina i 

femenina, respectivament. Marsol va 
fer un temps de 34 min 48 s i Garcia de 
40 min 34 s.

Jaume Aragonès, secretari del Club 
d’Atletisme A 4 el km, entitat que 
organitza la cursa amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, es va mostrar molt satisfet 
amb el nombre de participants, i va 
confirmar que hi haurà una tercera 
edició de la prova l’any vinent.

A banda de la vessant esportiva, 
aquesta cursa té l’objectiu de recaptar 
diners per a la lluita contra el càncer de 
ronyó. Els diners recaptats enguany (un 
mínim de 3 € per inscrit, segons 
Aragonès, més l’aportació de l’empre-
sa patrocinadora Pfizer i la que fa 
l’Ajuntament de les Franqueses) es 
donaran, com l’any passat, a la 
Fundació Privada Institut Recerca de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El Patronat Municipal 
d'Esports signa un conveni amb 
Alwayssoccer

El matí del 22 de novembre de 2013, 
l'empresa Alwayssoccer i el Patronat 
Municipal d'Esports van signar un 
conveni per a l'organització d'activitats 
de formació i promoció esportiva, 
estades i/o jornades de tecnificació al 
municipi de les Franqueses.

Alwayssoccer és una empresa 
especialitzada en l'organització de 
clubs i escoles de futbol, estades, etc. 
El representant de l'empresa va signar 
el conveni amb el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Es planta una alzina per al Bosc 
de La Mitja

El 27 de novembre de 2013 al matí 
diverses autoritats municipals i 
representans de La Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
van plantar una alzina al Bosc de La 
Mitja. Des de 2003 és tradició fer 
créixer el Bosc de La Mitja (a l'avingu-
da de Sant Julià, 64-66, de Granollers), 
per això cada any s'hi planta un arbre. 
Aquest 2013, com que no es tracta 
d'un any olímpic, s'hi ha plantat una 
alzina. A l’acte hi van assistir els 
alcaldes de Granollers i Canovelles, el 

primer tinent de les Franqueses, Esteve 
Ribalta, el regidor d’Esports de les 
Franqueses, José Ramírez, i també el 
regidor d'Esports de la Garriga, Joan 
Esteban, el president de l’AE La Mitja, 
Toni Cornellas, i el president de la 
Federació Catalana d’Atletisme, Joan 
Villuendas, entre altres personalitats. 
Aquest és un dels actes previs a la 
celebració de la cursa.

La primera passejada per a la 
gent gran del cicle “A cent cap als 
cent” té lloc a les Franqueses

El 28 de novembre de 2013 va tenir lloc 
a les Franqueses la primera caminada 
dins el cicle de passejades A cent cap 
als cent que organitza la Diputació de 
Barcelona juntament amb els pobles i 

ciutats adjuntats. Aquest programa va 
destinat a persones de més de 65 anys 
que fan activitat esportiva en el seu 
municipi.

Els pobles convidats van ser Castellde-
fels, Vilanova i la Geltrú i Santa 
Perpètua de Mogoda. En total, uns 170 
participants, que van poder gaudir dels 
camins i espais de les Franqueses. 

La passejada va començar al voltant de 
les 10 h des del Complex Esportiu 
Municipal en sentit Milpins, on es va fer 
una parada per esmorzar i on seguida-
ment es va reprendre la passejada, que 
va arribar fins a Corró d'Amunt. Un cop 
allà es va fer el dinar de germanor i la 
cloenda de l'acte.

Durant la passejada i tota la jornada hi 
va ser present el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Presentació dels equips del CF Les 
Franqueses

Després de l’ajornament del passat 16 
de novembre per mal temps, el 30 de 
novembre de 2013 va tenir lloc a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall la presentació oficial del CF Les 
Franqueses d’aquesta temporada 
2013-2014. L’acte va començar a les 
16 h amb la desfilada dels 21 equips del 
club, uns 170 jugadors en total.

Després de les fotos oficials de cada 
equip, que es van fer amb els cotxes 
d’època que estaven a la gespa i que 
van cedir per a l’ocasió els patrocina-
dors del club, es va jugar el partit de 3a 
Divisió Catalana que enfrontava el 
primer equip del CF Les Franqueses 
contra l’Olímpic de la Garriga, i que va 
acabar en empat a 1 gol.

DESEMBRE 2013

Els equips prebenjamí i 
benjamí masculí d’handbol del 
PME assisteixen a la Trobada 
Handbolicat de la Llagosta

El 6 de desembre de 2013 va tenir lloc 
a la Llagosta la Trobada Handbolicat de 
la Marató de TV3 on cada any 
participen equips d'handbol de les 
Franqueses. Aquest any era el torn 
dels equips prebenjamí de la Laura 
Saperas i del benjamí masculí del Joan 
Lax. La matinal va consistir a jugar 
partits en format triangular davant 
equips com el Granollers, la Llagosta i 
el Polinyà. Un bon matí gaudint de 
l'esport, companyonia i joc net amb els 
companys d'altres municipis.

El Barça, el Vila-real i la Fundació 
Marcet, campions de la Interna-
tional Golden Cup 2013

El FC Barcelona en categoria aleví, el 
Vila-real CF en benjamí i la Fundació 
Marcet en prebenjamí van ser els 
equips campions de la segona edició de 
la International Golden Cup que es va 
disputar entre el 6 i el 8 de desembre a 
les Franqueses i a la Garriga. 

Han jugat el torneig més de 50 equips, 
alguns provinents d’Itàlia, com la 
Roma, o d’altres punts de l’Estat 
espanyol, com l’Atlético de Madrid, el 
Vila-real o el Rayo Vallecano, i de clubs 
tan destacats del futbol català com el 
FC Barcelona, el Cornellà, el Sant 
Andreu o l’Europa; uns 700 jugadors 
d’entre 6 i 12 anys d’edat, que han 
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Bateig del km 7 de la Mitja 
Marató amb el nom d’Alfredo 
Codina

El 8 de gener de 2013 es va fer l'acte 
de bateig d'un quilòmetre més de la 
Mitja Marató Granollers-Les Franque-
ses-La Garriga, el km 7, dedicat en 
aquesta ocasió al garriguenc Alfredo 
Codina. El km 7 de la Mitja es troba just 
al davant de l’entrada de la urbanitza-
ció Els Gorchs, a Llerona.

El mateix Alfredo Codina Casals, de 76 
anys, acompanyat dels seus fills Josep i 
Marc, va col·locar la rajola. L’acte va 

comptar amb la presència de l’alcalde 
de les Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, el de Granollers, Josep 
Mayoral, la de la Garriga, Meritxell 
Budó, l’alcalde de Canovelles i 
president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, José Orive, el president 

de l’Associació Esportiva La Mitja, Toni 
Cornellas, així com diversos regidors 
d’aquests ajuntaments i col·laboradors 
de la Mitja.

Toni Cornellas va explicar l’homenatge 
a Alfredo Codina per la seva dedicació 
durant tots aquests anys a la prova. 
Codina es va mostrar molt agraït i 
satisfet de “col·laborar amb tot el que 
es pugui amb el municipi i amb la 
comarca, crec que és el que s’ha de 
fer”. Codina va ser reconegut com a 
ànima i “speaker” de la prova.

60 jugadors participen a la 
jornada de lliga de bàdminton del 
campionat del CEVO

El diumenge 13 de gener de 2013 va 
tenir lloc al pavelló poliesportiu 
municipal de les Franqueses del Vallès 
la jornada de lliga de bàdminton 
corresponent al campionat del CEVO 
(Consell Esportiu del Vallès Oriental). 

Hi van prendre part jugadors de totes 
les poblacions del Vallès Oriental amb 
uns 60 participants entre les diferents 
categories d’infantil, cadet i juvenil, 
masculí i femení. 

L’actuació dels jugadors locals va ser 
notable dins del rànquing. Marta 
Guirado va guanyar en la seva 
categoria en imposar-se a la final a una 

altra jugadora del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, Laura 
Pares, en categoria juvenil femenina. 

En categoria cadet masculí, Borja 
Vinagre va guanyar la seva eliminatòria 
arribant a la final després de superar en 
la semifinal Mario Maqueda, també 
jugador local.

El Club de Tir amb Arc de les 
Franqueses participa al XLVI 
Campionat de Catalunya

El XLVI Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc i el VI Campionat Para-Ar-
chery celebrat el diumenge 13 de 
gener de 2013 a Castellar del Vallès va 
comptar amb la major participació de la 
història: 192 esportistes. Es van 
proclamar 26 nous campions de 
Catalunya.
 
Els arquers més joves del Club de Tir 
amb Arc de les Franqueses van fer 
gala d’una gran serenitat en la 
competició i van suportar sense queixa 
el fred que feia al pavelló. Destaca la 
medalla de bronze aconseguida per 
Izan Garcia en la modalitat d’arc 
recorbat en categoria esquirol amb 250 
punts i la cinquena posició en la 
mateixa modalitat de Joan Arnal amb 
233 punts. Guerau Camí va aconseguir 
medalla d’or en la modalitat d'arc nu 
categoria esquirol. Els germans Oriol 

Ros i Adrià Ros van quedar sisens. El 
primer en arc recorbat cadet i el segon 
en arc recorbat aleví.
 
El president del Club, Juan Antonio 
Galo, va competir en arc compost 
categoria sènior. Li van faltar molt pocs 
punts per passar a les eliminatòries 
però va estar tota la jornada donant 
suport als companys. Ángel Galiano es 
va enfrontar en les eliminatòries amb el 
qui va ser finalment el campió de 
Catalunya en la modalitat d’arc nu 
sènior.

Lliurament de l’equipament 
esportiu als monitors del Club A 4 
el km que col·laboren amb el 
programa Entrena la Mitja

El 15 de gener de 2013 va tenir lloc a la 
sala de plens de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès el lliurament de 

l’equipament als monitors del Club A 4 
el km que van col·laborar amb el 
programa Entrena La Mitja a les 
Franqueses. Amb aquest acte es va 
reconèixer la seva tasca envers la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

L’acte va comptar amb la presència del 
regidor d’Esports, José Ramírez, el 
president del club d’atletisme franquesí 
A 4 el km, Toni Flores i, en representa-
ció de l’Associació Esportiva La Mijta, 
Toni Cornellas i Joan Villuendas. Es van 
lliurar 25 equipaments per als monitors, 
que en aquesta edició va comptar amb 
més de 130 inscrits. El paquet constava 
d’una samarreta de màniga curta, unes 
malles i un tallavent.

Les jugadores de l’amateur 
femení del CF Bellavista Milán fan 
un calendari per aconseguir 
recursos econòmics

Les components de l’equip amateur 
femení del CF Bellavista Milán van fer 

un calendari del 2013 amb l’objectiu 
d’obtenir ingressos extres amb la seva 
venda que ajudessin a cobrir el 
pressupost de la temporada.

Aquest conjunt milita en la màxima 
categoria territorial catalana la qual 
cosa suposa un augment de despeses 

molt considerable en relació a la 
categoria on jugaven la campanya 
anterior. Es van editar un total de 500 
calendaris que es venien a un preu de 5 
euros cadascun. Com és habitual en 
aquest tipus de calendari, les jugadores 
de l’amateur femení del CF Bellavista 
Milán sortien als diferents mesos de 
l’any.

Gran tarda d’handbol a les 
Franqueses amb el partit entre el 
BM Granollers i l’US Ivry francès

Les Franqueses del Vallès va viure el 
17 de gener de 2013 una fantàstica 
tarda d’handbol al Pavelló Poliesportiu 
Municipal amb el partit internacional 
que va enfontrar el BM Granollers i 
l’US Ivry, equip de la lliga francesa. Els 
dos equips van jugar amb molta 
intensitat oferint grans moments 
d'handbol. A la mitja part del partit es 
va sortejar una samarreta del BM 
Granollers signada per tots els jugadors 
del primer equip, que va anar a parar a 
una seguidora de l'equip francès. 
Durant el descans també es va 
aprofitar per fer un partidet entre 
l’equip aleví masculí de les Franqueses 
i el del BM Granollers. El resultat final 
del partit entre el BM Granollers i l’Ivry 
francès va ser de 31-26 a favor dels 
primers.

Alta participació al XXI Cros 
Escolar i al XVIII Cros Popular 
malgrat les previsions de mal 
temps

El dissabte 19 de gener de 2013 es va 
celebrar el XXI Cros Escolar i el XVIII 

Cros Popular de les Franqueses del 
Vallès amb una participació molt 
elevada: un total de 430 corredors i 
corredores, una vintena menys que a 
l’edició de l’any passat. Són unes xifres 
molt positives si es tenen en compte les 
previsions d’intenses pluges que hi 
havia per a aquest dia.

La prova, organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports amb la col·labora-
ció del Club Fondistes Bellavista, el club 
A 4 el km, el CB Les Franqueses i 
l’AEH Les Franqueses, amb el suport 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
es va disputar al parc de Milpins de 
Corró d’Avall, com l’any passat.

Com és habitual, les primeres curses 
que es van fer, a partir de dos quarts 
de deu del matí, van ser les dels 
corredors de més edat per tal que els 
nois i noies més petits participessin 
quan les temperatures fossin més altes, 
per bé que el temps va ser molt millor 
de l’esperat i només va ploure en 
alguns moments.

El guanyador del Cros Popular en 
categoria masculina va ser Toni 
Antúnez, de l’equip Aire Esport, mentre 
que en categoria femenina es va 
imposar Carmen Martí, del club A 4 el 
km.

A continuació es van disputar les 
proves de cadet masculí (Andrés 
Campoy, CA Canovelles) i femení 
(Núria Carbonell, CA Montornès), 
infantil masculí (Nabil Aldori, EE la 
Garriga) i femení (Carla Pérez, CA 
Montornès). Cap a les 11 del matí va 
tenir lloc la primera entrega de premis 
de les curses disputades.

A la segona part de la matinal es van 
córrer les curses dels més petits, de 

major a menor edat. Els guanyadors a 
les diferents categories van ser: aleví 
masculí, Álex Salgado, EE la Garriga; 

aleví femení, Inas Kajtih, EE la Garriga; 
benjamí masculí, Álex Lozano, CA 
Granollers; benjamí femení, Aymara 
Danieluk, CA Granollers; prebenjamí 
masculí, Pol Granado, CA Canovelles, 
prebenjamí femení, Carla Casellas, 
Escola Guerau de Liost; mini masculí, 
David Mateos, Escola Colors, i mini 
femení, Noa Robles, Escola Guerau de 
Liost.

El lliurament de premis va anar a 
càrrec de l’alcalde de les Franqueses 
del Vallès, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports, José Ramírez, i els represen-
tants del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental Santi Gener i Maria Antònia 
Jorba. Tots els participants van rebre 
una samarreta commemorativa i 
esmorzar al finalitzar cada cursa. 

Finalitza el Taller de Danses 
realitzat a l’Escola Camins dins 
del programa d’activitats esporti-
ves per a les escoles

La penúltima setmana de gener de 
2013 va finalitzar el Taller de Danses 
que va tenir lloc a l’Escola Camins dins 
del Programa Esportiu per a les 
Escoles del Patronat Municipal 
d’Esports. “Peu Polidor”, “La masove-
ra”, “El ball de la civada”... van ser 
algunes de les danses populars 
catalanes que els alumnes de 1r de 
Primària de l’Escola Camins van ballar 
dins de les classes d’iniciació a la 
Dansa que el Patronat Municipal 

d’Esports porta a terme als centres 
escolars del municipi, a través del 
Programa d’Activitats Esportives per a 
les escoles 2012-2013.

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, 
campió de Catalunya

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, i Cristina 

Sanz, del Club Diagonal, es van 
proclamar campions del XVI Campionat 
de Catalunya, celebrat del 9 al 27 de 
gener de 2013 a les instal·lacions de 
Baix Bowling de Sant Vicenç dels 
Horts.

Artur Colomer, amb un total de 3.825 
pals, (212,50 de mitjana) va guanyar 
amb comoditat la final que va tenir lloc 
el 26 de gener, seguit per Álvaro-José 
Cardona, del Club Barcelona (3.735 
pals). Marcial Ovide (3.675 pals), del 
BC Diagonal de Barcelona, amb una 
sèrie final de 1.301 pals, va assolir la 3a 
posició.

Diumenge 27 va ser el torn de la final 
femenina, Cristina Sanz (3.414 pals), 
del Club Diagonal, va guanyar la prova 
en una ajustada final amb la seva 
companya d’equip Roser Romero 
(3.322 pals) i Lia Mojarro (3.291 pals), 
del Club Seven-3 de Sant Esteve 
Sesrovires.

Les millors sèries va ser per a Marcial 
Ovide i Roser Romero amb 1.301 i 
1.211 pals respectivament, i les millors 
partides les van assolir Cristina Sanz, 
amb 244 pals, i Artur Colomer, amb 
268 pals. 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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El campió olímpic Kiprotich 
guanya la Mitja més 
multitudinària

La 27a edició de la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
disputada el diumenge 3 de febrer de 
2013 va ser la més multitudinària de les 
celebrades fins ara, amb 10.000 
corredors, 2.000 més que en la 
passada edició.

El favorit de la prova, l’actual campió 
olímpic Stephen Kiprotich es va 
imposar amb un temps d’1 h 01 min 15 
s, seguit a 3 segons de Carles Castillejo, 
que va fer una excel·lent cursa. 

Amb aquesta marca Castillejo va batre 
el rècord de Catalunya. En tercer lloc 

va quedar el kenyà David Maru, amb un 
temps d’1 h 3 min 53 s.

En categoria femenina la primera atleta 
va ser la kenyana Jebichi Yator, amb 1 
h 14 min 24 s; la segona, Vanessa 
Veiga, amb 1 h 15 min 1 s; i la tercera, 
la navarresa Raquel Gómez, amb 1 h 
15 min 26 s.

També s’ha de destacar, com passa 
des de fa anys, la gran afluència de 
públic als carrers animant els atletes al 
llarg del recorregut. Al seu pas per les 

Franqueses els atletes també van 
comptar amb el suport de l’Escola 
Municipal de Música Claudi Arimany de 
les Franqueses del Vallès. El Combo de 
l’escola va interpretar diverses peces 
musicals mentre els corredors feien la 
cursa.

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez, van seguir la prova al llarg del 
matí i també van ser presents al 
lliurament de premis de premis que es 
va realitzar en finalitzar la cursa.

Mònica Ausàs i Francesc Garcia, 
elegits millors esportistes 
amateurs a la XVII Nit de l’Esport 
de les Franqueses

La XVII Nit de l’Esport de les Franque-
ses del Vallès, que es va celebrar el 
divendres 8 de febrer, va tornar a ser 
un èxit. 

Més de 400 persones van assistir a 
l’acte organitzat pel Patronat Municipal 
d’Esports en el qual es fa un reconeixe-
ment públic i es premia aquells 
esportistes, persones i entitats 
esportives locals que van destacar pels 
seus èxits i dedicació durant la 
temporada 2011-12.

En aquesta edició es va premiar 
Mònica Ausàs, del Club Balonmano 

CLEBA León, i Francesc Garcia, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses, com a 
millors esportistes amateurs.

Cal destacar que la gala va comptar la 
presència de la granollerina Laia Pons, 
medallista olímpica als Jocs de Londres 
amb l’equip espanyol de natació 
sincronitzada. A més de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
també regidors de l’equip de govern 
Rosa Maria Isidro, Rosa Maria Pruna, 
Esteve Ribalta, Josep Randos, Gisela 
Santos i Vanessa Garcia, eren presents 
a l’acte el director general de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya, Gerard 
Figueras, el diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom, 
el coordinador d’Esports de la Diputa-
ció de Barcelona, Daniel Laga, i el 
senador i president de la Taula 
Assessora de l’Esport Català, Josep 
Maldonado.

El programa de la nit es va iniciar amb 
el lliurament dels diplomes als 73 
nominats i nominades, esportistes de 
les categories promoció masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1999 i 
2003), categoria formació masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1994 i 
1998), categoria amateur masculí i 
femení (nascuts al 1993 i anys 
anteriors) i categoria millor entrena-
dor/a. Després del sopar es va donar 
pas al lliurament dels guardons 
corresponents a les gestes esportives 
en reconeixement per haver assolit 
destacades fites durant la temporada 
2011/2012, als mèrits personals i als 
premis especials.

Acte seguit va arribar l’hora de 
conèixer els millors esportistes en les 
diferents categories. El premir al millor 
entrenador/a va ser per a Xavier 
Corbinos, del Patronat Municipal 

d’Esports, secció handbol, campió de la 
lliga infantil femení d’handbol, 2n 
classificat a la fase sector del Campio-

nat d’Espanya i 3r al Campionat de 
Catalunya. En categoria promoció 
femení, el guardó va ser per a Wiam 
Koubiss, del Karate Nokachi, campiona 
de Catalunya en la disciplina de kumite 
individual i per equips i subcampiona 
de Catalunya en la disciplina de kata. 
En categoria promoció masculí el premi 
va ser per a Oriol Miró, de la Unió 
Ciclista Les Franqueses, guanyador de 
la triatló de l’Ametlla i de la duatló 
d’Altafulla i tercer a la duatló de 

Granollers. En categoria formació 
femení va ser premiada Tania Henán-
dez, del Club Natació Granolers, 
campiona d’Espanya i de Catalunya 
d’hivern i estiu de combo i membre de 
la selecció espanyola infantil de natació 
sincronitzada. En categoria formació 
masculí el guardó va ser per a Pol 
Torres, del BM Granollers, campió de 
Catalunya i d’Espanya per equips i 
subcampió d’Espanya amb la selecció 
catalana. 

Els darrers premis van ser per als 
millors esportistes en categoria 
amateur. En amateur femení la 
guanyadora va ser Mònica Ausàs, del 
Club Balonmano León, jugadora a la 
lliga ABF d’handbol femení, la màxima 
categoria estatal, i membre de la 
selecció espanyola júnior. En categoria 
amateur masculí el guanyador va ser 
Francesc Garcia, de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, 3r classificat en categoria 
elit al campionat de ciclocròs de Lleida, 
4t al ciclocròs de Mataró, 5è a la prova 
del Campionat de Catalunya de Vic i 5è 
a la prova del Campionat de Catalunya 
de Ciclocròs disputada a Corró d’Avall. 

Golbol i corfbol durant la Setmana 
Cultural a l’escola Guerau de Liost

L’escola Guerau de Liost va celebrar, 
del 4 al 8 de febrer de 2013, la 10a 
Setmana Cultural, dedicada enguany a 
“La Vida Saludable”. Durant aquests 
dies es van fer un munt d’activitats 
sobre la bona alimentació, les actituds 

positives i optimistes que ens fan ser 
feliços i també l’activitat física. Entre 
d’altres, es van practicar dos esports 
poc coneguts com el golbol i el corfbol, 
i van poder provar l’experiència de 
desplaçar-se en una cadira de rodes. 
Aquests esports tenen com a principal 
característica que són integradors. Així, 
el golbol el practiquen esportistes 
invidents o deficients visuals i al corfbol 
els equips són mixtos, formats per 
quatre homes i quatre dones.

Més de 350 participants a la 
pedalada L’Aventura és l’aventura 
2013 de la UC Les Franqueses

La pedalada L’Aventura és l’aventura, 
que es va disputar el diumenge 17 de 
febrer de 2013, va tornar a ser un èxit, 
amb 370 participants. La prova, 
organitzada per la Unió Ciclista Les 
Franqueses amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports tenia dos circuits, 
amb sortida i arribada al parc de 
Milpins de Corró d’Avall.  El primer 
circuit, de dificultat alta, era un 
recorregut de 40 km mentre que el 
circuit de dificultat mitjana-baixa era de 
20 km. El guanyador de la cursa en 
categoria masculina va ser Marc 
Trater, mentre que Anna Villar es va 
imposar en categoria femenina. L'acte 

de lliurament dels trofeus va comptar 
amb la presència de l'alcalde de les 
Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, i del regidor d'Esports, José 
Ramírez, així com del president de la 
UC Les Franqueses, Toni Serra. Tots 
els participants van ser obsequiats amb 
una samarreta commemorativa i 
l'esmorzar.

El Facebook del Patronat 
Municipal d’Esports supera els 
1.000 seguidors en el seu primer 
any de creació

A punt de complir-se (març 2013) l’any 
de la creació del Facebook del Patronat 

Municipal d’Esports de les Franqueses 
del Vallès aquest projecte de comunica-
ció 2.0 ja compta amb 1.100 seguidors.

La presència del PME al Facebook, que 
es va produir al mes de març del 2012, 
s’orientava cap a la difusió dels 
esdeveniments i activitats esportives 
que es realitzen al municipi. Aquest 
objectiu de comunicació, de generació 
de debats i d’interacció amb la 
ciutadania que és el Facebook s’està 
aconseguint plenament.

La presència del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses a les 
xarxes socials es complementa amb el 
Twitter, que també s’utilitza per donar a 
conèixer notícies esportives, l’agenda 
esportiva del cap de setmana i 
informacions puntuals.

El Twitter del PME és @Pmesportslf i 
l’adreça de Facebok és www.face-
book.com/patronatmunicipaldes-
ports.lesfranqueses.

Bona experiència de l’Escola de 
Bàsquet a la visita al Palau 
Blaugrana per veure un partit de 
l’Euroleague

El 28 de febrer de 2013 una expedició 
de quaranta persones va assistir al 
partit d’Euroleague entre el Futbol Club 
Barcelona i el Kimski de Moscou. Com 

cada any el Patronat Municipal 
d’Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses organitzen la tradicional 
sortida anual al Palau Blaugrana per 
veure un partit en directe. En aquesta 
ocasió els prop de quaranta franque-
sins van poder veure l’escalfament en 
directe dels jugadors. 

Els més petits, emocionats, van poder 
fotografiar-s’hi. Per la seva banda, els 
jugadors es van mostrar molt simpàtics 
i atents. En un partit molt intents es va 

acabar imposant el FC Barcelona per 
71 a 69.
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Dues seleccions universitàries 
japoneses d’handbol 
s’enfronten als equips de les 
Franqueses

El dimarts 5 de març de 2013 va tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses del Vallès dos partits 
d'handbol de caire amistós amb dues 
seleccions universitàries japoneses que 
realitzaven una estada a Barcelona. 

En un partit es van enfrontar l'equip 
cadet femení de l'Handbol Les 
Franqueses amb el Chugoku Handball 
University Japan, i al segon l'equip 
sènior masculí i el Shikoku Handball 
University Japan. La bona predisposi-

ció per part dels combinats va perme-
tre veure un gran espectacle. 

Com a mostra de benvinguda es va 
entregar a les seleccions japoneses 
unes banderoles representatives i uns 
pins de la celebració del 30è aniversari 
del Patronat Municipal d’Esports. Els 
capitans Paula Bertos i Santi Tomàs 
també van entregar sengles plaques 
commemoratives als capitans dels 
equips japonesos. Acabats els partits es 
va fer una fotografia de grup amb tots 
els presents. 

El regidor d'Esports, José Ramírez, 
acompanyat del president, Rafael 
Rosario, i altres directius de l’AEH Les 
Franqueses, va lliurar de record per la 
seva estada al municipi franquesí una 
reproducció de la façana de l'Ajunta-
ment als dos conjunts universitaris 
japonesos. Finalment es va servir un 
petit refrigeri per a tots els jugadors i 
jugadores.

Donació dels beneficis de la cursa 
“Els 10 km de les Franqueses” a 
l’Hospital de Sant Pau

El 12 de març de 2013 a la tarda es va 
fer a l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona l'acte de donació dels 
beneficis de la cursa Els 10 km de les 
Franqueses amb la presència del Club 
d'Atletisme A 4 el km de les Franque-
ses del Vallès i la Fundació Privada 
Institut Recerca de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP).

Per part de l'IRHSCSP hi van assistir el 
Dr. Barnada, director del servei 
d'Oncologia de l'Hospital de Sant Pau, i 

el Dr. Kulisevsky, Director General 
IRHSCSP, i per part del club A 4 el km 
la impulsora de la cursa, Meritxell 
Riera, i el vicepresident de l’entitat, 
Javier Ramírez.

El Club A 4 el km va lliurar als repre-
sentants de l’hospital un taló per un 
import de 2.415 €, que correspon als 
beneficis que es van assolir a la 1a 
cursa benèfica Els 10 de les Franqueses 
celebrada el 18 de novembre de 2012. 

Els diners es destinaran al Servei 
d'Oncologia Mèdica per realitzar 
estudis d'investigació per a la curació 
del càncer de ronyó.

Sortida del grup d’Activitat Física 
per a la Gent Gran a Manresa

El divendres 15 de març de 2013 el 
grup d’Activitat Física per a la Gent 
Gran va realitzar una sortida al municipi 
de Manresa. Aquesta activitat 
s'emmarca dins del programa de 
passejades “A cent cap als cent”, de la 
Diputació de Barcelona.

El punt de trobada del grup va ser 
l’habitual en aquestes ocasions, el 
Complex Esportiu Municipal de les 

Franqueses, per agafar l’autocar i 
dirigir-se cap a Manresa. Un cop allà 
van rebre els representants de la resta 

de municipis que també participaven 
en l’activitat: Corbera del Llobregat, El 
Prat del Llobregat i Manresa, 350 
participants en total.

La caminada va iniciar-se a les 9.30 h 
al Complex El Congost i van anar fins a 
la Torre de Santa Caterina, per 
continuar la marxa fins a l’Ermita de la 
Guia i, per últim, el darrer tram fins al 
Parc del Cardener. Va ser un recorre-
gut d'11 km. Per finalitzar l’activitat, es 
va realitzar un dinar de germanor amb 
tots els grups.

Finalitza el torneig de Pàdel 
Blackcrown Les Franqueses

El 4 de març de 2013 va començar el 
Torneig de Pàdel Blackcrown organitzat 
per +9 Pàdel i Blackcrown amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. En aquesta competició hi 
van participar 80 parelles repartides en 
les diferents categories: masculí B i C, 
femení B i C i mixta B i C.

El torneig havia de finalitzar el 10 de 
març però a causa de la pluja va 
acabar el dissabte 16 de març. Aquest 
últim dia es van jugar les finals de cada 
categoria i es va fer l’entrega de 
premis, que va comptar amb la 
presència de l’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, i del regidor 
d’Esports, José Ramírez. Tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l’organització i també van 
entrar en el sorteig de diferents regals.

Set equips de les Franqueses 
participen a la Trobada de Mini-
handbol

El 17 de març de 2013 va tenir lloc la 
trobada de minihandbol a Granollers. 

Els equips de les Franqueses que van 
participar-hi van ser un total de set: 1 
prebenjamí, 2 benjamins masculins i 1 
femení, 2 alevins masculins i 1 femení.

El torneig consistia a jugar una fase 
prèvia i a continuació els equips 
classificats jugaven la fase final. El 
prebenjamí i el benjamí masculí van 
passar a la fase final. Van perdre 
davant els que finalment van acabar 
guanyant el torneig, l'Handbol Bordils i 
el BM la Roca 1.

Amb tot, s’ha de destacar la bona 
representació i participació per part de 
tots els jugadors a la trobada i 
felicitar-los per la gran feina feta.

Dos equips del PME a la Trobada 
d’Escoles de Bàsquet

El 17 de març de 2013 es va realitzar la 
tradicional Trobada d'escoles de 
bàsquet que organitza l'Escola Pia de 
Granollers. Dos equips de l'Escola de 
Bàsquet del Patronat Municipal 
d'Esports van participar d'aquesta 
divertida i entretinguda trobada matinal 
que va combinar bàsquet i diversió.

En aquesta edició la trobada es va 
realitzar al Pavelló Congost de 
Granollers i per a molts jugadors/es va 
ser el seu primer partit amb reglament. 
Per part franquesina, van participar-hi 
els equips entrenats per Josep Lozano i 
l'equip dirigit per Sarai Budia i Carla 
Alacambra, tot i que també van anar-hi 
jugadors del grup de l’Escola que 
entrena Guillem Estrada.

El format de trobada d'aquest any 
combinava partits de bàsquet i 
concursos individuals, amb altres 
activitats esportives. Un cop acabats 
els partits i activitats, tots els partici-
pants van ser obsequiats amb un regal 
commemoratiu.

Exitosa participació als 
Tornejos de Setmana Santa 2013 
dels equips de bàsquet del PME

Les vacances de Setmana Santa no 
van aturar el bàsquet. Així, els equips 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
categories mini masculí i cadet femení 
van participar en el X Torneig de 
Cambrils i el I Torneig Mercat del Ram 

de Vic, respectivament.

El mini masculí, entrenat per la Carla 
Alacambra i la Sarai Budia, va estar 
cinc dies a terres tarragonines en un 
torneig de primer nivell on es van 
combinar activitats basquetbolístiques i 
experiències de convivència que molts 
d’ells no oblidaran. Esportivament, van 
assolir la millor classificació en els 
darrers anys de participació: el cinquè 
lloc. El dissabte 23 de març de 2013 
van començar el torneig contra l’equip 
local de Cambrils perdent per un ajustat 
64-58 en un partit d’allò més trepidant. 
L’endemà es van imposar al BC Sant 
Quirze per 67-54 en un molt bon partit 
dels jugadors entrenats per la Carla. 
Molt encert en el llançament i un forta 
defensa tota la pista van ser les claus 
de la victòria. A la tarda, l’esforç del 
matí els va passar factura i van perdre 
per 65-38 contra el Toulouse francès. 
La derrota contra el Toulouse va 
condemnar l’equip a haver de lluitar pel 
cinquè lloc. En aquesta fase es va 
imposar al Bàsquet Altafulla per 70-17 i 
a la darrera jornada es va imposar per 
un contundent 52-33 a l’Escola El 
Salvador de Saragossa. 

El miler de jugadors que van participar 
en aquest torneig (44 equips de 4 
categories diferents) van passar el 25 
de març a les instal·lacions de Port 
Aventura.

Pel que fa al torneig cadet femení, 
l’equip entrenat pel Toni Olivares i 
l’Albert Pericas va fer un paper molt 
digne al I Torneig Mercat del Ram de 
Vic-Femení Osona. La competició, de 
tres dies, es va iniciar el 25 de març i 
les franquesines també van debutar 
amb victòria ajustada i treballada 
contra el CB Torelló (46-50). En el 
següent partit, contra les amfitriones, el 
Femení Osona, van caure en un mal 

partit per 32-49. I en el darrer partit 
d’aquesta primera fase, l’equip 
franquesí va caure derrotat contra 
l’equip italià del Fanfulla. La superioritat 
física de les italianes les va portar a 

perdre per un contundent 34-60. 
Aquesta derrota les portava a lluitar 
per la cinquena posició i en aquesta 
lluita, primer es van imposar de forma 
còmoda al Femení Osona B per 57-35 i 
en el darrer partit de la competició van 
caure derrotades per l’Askatuak de 
Sant Sebastià per un clar 37-60.

Aida González i Judith Berruezo, 
medalla de bronze al 
Campionat europeu de Twirling 

Les franquesines Aida González i Judith 
Berruezo, components del Club Twirling 

La Torreta van obtenir medalla de 
bronze al campionat d'Europa celebrat 
a Amsterdam els dies 28, 29 i 30 de 
març de 2013. A la competició hi van 
prendre part clubs procedents de 
Bèlgica, Noruega, Croàcia, Itàlia i 
França, a més d’Holanda, el país 
amfitrió.

L'infantil masculí d'handbol de les 
Franqueses guanya el Torneig de 
Calella

Després de fer un campionat molt 
complet, l’infantil masculí d’handbol del 
PME Les Franqueses va guanyar el 
prestigiós Torneig de Calella de 2013, 
que va tenir lloc durant el període de 
Setmana Santa. L’equip franquesí va 
superar a la semifinal un equip alemany 
a priori més fort físicament i amb més 
llançament. La final, contra l'Epic 
Casino de Matadepera, va acabar en 
empat. Per determinar el guanyador es 
va realitzar una pròrroga on qualsevol 
petit error donaria la victòria a un o 
altre equip. El punt d’inflexió el va 
posar l'equip franquesí, que es va 
acabar emportant una final molt 
treballada i demostrant els mèrits que 
els van portar a aconseguir del títol de 
campions.

ABRIL 2013

El conseller Felip Puig repeteix a 
les trobades de petanca de les 
Franqueses

La XVI Trobada de Petanca, organitza-
da pel Club Petanca Corró d’Amunt i el 
Patronat Municipal d’Esports, es va 
celebrar el dissabte 6 d’abril de 2013 a 
la zona esportiva de Corró d’Amunt. 
Diverses entitats del municipi, el CP 
Bellavista, el CP Corró d’Amunt, el CP 
Llerona i el CP Casal d’Avis de Corró 
d’Avall i el de Bellavista, s’havien citat 
per gaudir d’una matinal amistosa. 

El conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, va participar a la Trobada. 
L’afició del conseller per la petanca és 
coneguda i en diverses ocasions ha 
practicat aquest esport amb les entitats 
del municipi. El conseller Felip Puig i 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, van competir entre ells i 
l’alcalde va resultar-ne el guanyador 
–era la primera vegada que superava 
el conseller. En un ambient distès el 
conseller va assegurar que si hagués 
sabut que l’alcalde estaria tan content 
de guanyar-lo li hauria donat peixet en 
trobades passades. Felip Puig va agrair 
la rebuda del poble de Corró d’Amunt i 
va destacar el gran ambient per part de 
tots els jugadors al llarg de la jornada.

Les partides van començar a les nou 
del matí i es van allargar fins a la una. 
A mig matí, pels volts de les deu, es va 
fer una parada per gaudir d’un 
esmorzar de forquilla i ganivet. Un cop 
acabat l’àpat es va entregar un record 
als representants de les entitats de 
petanca de les Franqueses i tots els 
assistents van rebre un metre per, tal i 
com va dir l’alcalde, “establir una única 
mesura quan juguem”. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
regalar al conseller un exemplar del 
llibre que commemora el 30è aniversa-
ri del Patronat, “30 anys al teu costat”, i 
un clauer. Tant el regidor José Ramírez 
com el director-gerent del Patronat 
Municipal d’Esports, Josep Campaña, 
també van jugar a petanca. La regidora 
de Sanitat i Gent Gran i Agricultura, 
Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria 
Pruna, també va fer acte de presència 

a la trobada.

270 ciclistes participen al XVIII 
Trofeu BTT Corró d’Amunt

El Club Ciclista Corró d’Amunt va 
organitzar el XVIII Trofeu BTT Corró 
d’Amunt el diumenge 7 d’abril de 2013. 
La cursa era vàlida per a l’Open 
Barcelona i la Kid’s Cup, i va reunir més 
de 270 ciclistes. El recorregut tenia una 

distància de 7 km exigents i alhora 
divertits per als participants. L’itinerari 
de la Kid’s Cup tenia una distància de 
350 m. El president del CC Corró 
d’Amunt, Josep Mauri, va dir que el 
circuit és dels més valorats pels 
ciclistes gràcies a la combinació de 
zones molt tècniques. 

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, van valorar el 
paisatge de Corró d’Amunt com a ideal 
per a la pràctica de la BTT. Els boscos 
frondosos amb pistes forestals ràpides 
són de les preferides pels amants 
d’aquest esport. 

La Trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix un centenar de nens i 
nenes

Un centenar de nens i nenes va 
prendre part a la tradicional Trobada 
d'escoles de bàsquet de les Franqueses 
2013 que es va celebrar el cap de 
setmana del 13 i el 14 d’abril al pavelló 
poliesportiu municipal.

Un total de 110 participants d'onze 
equips van prendre part a la jornada 
que va organitzar el Patronat Municipal 
d'Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses.

L'activitat, d'allò més divertida i 
didàctica, suposava el primer “partit” 
de la seves carreres basquetbolístiques 
per a molts. Es van jugar partits, tot 
separant tres categories (2005, 2006 i 
2007). Els clubs participants van ser: el 

PME Les Franqueses, el CB Lliçà 
d'Amunt, el CB Vila de Montornès, el 
CB Santa Perpètua i l'Escola Pia de 
Granollers. Els partits es van disputar 
amb les normes del reglament del 
minibàsquet, on no hi ha puntuació, per 
fomentar el principi bàsic d'aquest 
reglament, jugar. Entre partit i partit, 
l'organització de la trobada, els 
entrenadors de bàsquet del PME Les 
Franqueses, van preparar activitats 
paral·leles en què, de forma individual, 
els jugadors i jugadores van poder 
millorar conceptes de bot i tir de 
manera divertida. Un cop acabats els 
partits es va fer l'entrega de medalles 
per a tots els participants i es va 
realitzar un esmorzar de germanor.

9 franquesins participen al XXXV 
Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate

El XXXV Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate es va disputar 
el cap de setmana del 20 i 21 d’abril de 
2013 a Leganés (Madrid) amb uns 500 
participants. Els karatekes tenien fins a 
13 anys i eren de les categories kata, 
kumite y prekumite. Nou components 
del gimnàs Nokachi de les Franqueses 
formaven part de la selecció catalana: 
Xavi Sevillano, Ainoa Astorga, Jordi 

Valdivia, Aaron Raya, Juan Sánchez, 
Izan Sevillano, Rafa Migueles, Roger 
Burriel i Wiam Koubiss. Al campionat 
van destacar les medalles de bronze de 
Roger Burriel i Juan Sánchez en kumite 
masculí i la proclamació com a campió 
d’Espanya de Jordi Valvidia en 
categoria de prekumite masculí. 

Més de 1.100 participants a l’XI 
Caminada Popular de les 
Franqueses

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès, que va tenir lloc el 21 
d’abril de 2013 al matí, va superar els 

1.100 participants, un nou rècord 
d’inscripcions. El Patronat Municipal 
d’Esports, organitzador de l’esdeveni-
ment, havia previst per a aquesta 
onzena edició poder arribar fins a un 
màxim de 1.200, xifra que se situa ja al 
límit de la capacitat logística per fer que 
una caminada d’aquests tipus sigui 
satisfactòria per a tothom.

Com és tradicional, la sortida i arribada 
es va fer des de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

A partir de les 8 del matí els partici-
pants van fer un recorregut per 
diversos punts del municipi, que els va 
portar a esmorzar a la zona esportiva 
municipal de Corró d’Amunt. Una 
vegada van finalitzar la caminada, tots 
els participants van rebre un obsequi 
commemoratiu, que en aquesta ocasió 
era una capelina amb el logotip del 30è 
aniversari del Patronat Municipal 
d’Esports, un entrepà de botifarra i 
també van participar al sorteig de 
diversos obsequis. 

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès va tornar a comptar amb 
la col·laboració del Club Bàsquet Les 
Franqueses i l’AE Handbol Les 
Franqueses.

Els alumnes de l'Escola de Tennis 
de les Franqueses gaudeixen del 
Trofeu Comte de Godó

El 23 d'abril de 2013 l’Escola de Tennis 

Jordi Plana va fer la tradicional sortida 
al Trofeu Comte de Godó. És el tercer 
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del 
Club de Tennis Cardedeu i els alumnes 
de l'Escola de Tennis de les Franqueses 
del Patronat Municipal d’Esports. Uns 
40 alumnes van gaudir de l’ambient del 
Godó veient diferents partits de 
jugadors com Tommy Robredo, 

Nicolay Davydenko, Tomas Berdych, 
entre d’altres, i també van poder 
demanar autògrafs i fer-se fotos amb 
Rafa Nadal.

MAIG 2013

Tercera posició del cadet femení 
d'handbol al sector de Campionat 
d'Espanya a Castro Urdiales

El 10, 11 i 12 de maig de 2013 es va 
disputar la fase sector del Campionat 
d'Espanya d’handbol a Castro Urdiales 
on el cadet femeni d'handbol de les 
Franqueses va participar. 

Al primer partit davant les locals de 
Castro Urdiales van aconseguir una 
gran victòria en guanyar per un ajustat 
22 a 23 gols. L’endemà, dissabte, van 
jugar davant el BM Zuazo, primeres del 
País Basc. L’enfrontament també va 
ser molt igualat fins al tram final, on les 
jugadores basques van marxar en el 
marcador per 8 gols de diferència. 

El diumenge encara hi havia opcions de 
classificació per al Campionat d’Espan-
ya si es guanyava el Villaverde de 

Madrid i acompanyaven els resultats 
dels altres equips. El partit de Villaver-
de va ser molt intens i, tot i començar 
amb un parcial negatiu, les jugadores 
franquesines van tornar al partit 
escurçant la diferència. A partir de la 
segona meitat el Villaverde va marxar 
en el marcador amb un joc molt 
elèctric. 

La participació en aquest sector s’ha de 
considerar positiva, amb bons resultats 
malgrat que només es va aconseguir 
una victòria. Les dues derrotes van ser 
davant de dos equips molt competitius. 
Cal felicitar les jugadores i el cos tècnic 
per la fita aconseguida, uns grans 
resultats que mostren l'esforç i 
constància d'aquest grup.

Es lliuren els premis del concurs 
de fotografia de l’XI Caminada 
Popular

El 14 de maig de 2013 va tenir lloc 
l’acte de lliurament dels premis del 
concurs de fotografia de l’XI Caminada 
Popular de les Franqueses que es va 
celebrar el mes d’abril organitzada pel 
Patronat Municipal d’Esports. 

L’acte de lliurament es va fer a la 
primera planta del Complex Esportiu 
Municipal de les Franqueses, on hi 
havia instal·lada una exposició amb una 
mostra de les fotografies presentades 
enguany al concurs i va anar a càrrec 
de l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

Els guanyadors del concurs de 
fotografia van ser els següents. Primer 
premi, José Antonio Pérez, de Montor-
nès, que va presentar la fotografia “Un 
día espléndido”. El 2n premi va 
correspondre a Ismael Cañas, de les 
Franqueses del Vallès, amb la fotogra-
fia “Reflexant la caminada”. El 3r premi 
va ser per a Imma Puerto Sánchez, de 
Ripollet, per la instantània “Camí de 
roselles”.

L’infantil femení d’handbol, segon 
a la Fase Sector disputada a Elx

L’equip infantil femení d’handbol de les 
Franqueses, que va disputar el 18 i 19 
de maig de 2013 a Elx la Fase Sector 
per accedir al Campionat d’Espanya es 
va quedar a les portes, amb una 
meritòria segona posició. 

A la competició van jugar-hi l’Elx, el 
BM Roquetas i el BM Cartagena, a més 
del conjunt franquesí. Les jugadores 
franquesines van aconseguir dues 
victòries, davant l’Elx, 20-22, i contra el 
BM Cartagena, 16-33. El partit que 
decidia, doncs, el campió de la Fase 
Sector, va ser el que enfrontava les 

franquesines contra el BM Roquetas. El 
rival es va mostrar molt superior i es va 
endur la victòria per 29-16, aconseguint 

així la classificació per al Campionat 
d’Espanya. L’experiència va ser molt 
positiva per a les jugadores, segur que 
no l’oblidaran. Cal felicitar-les i seguir 
endavant, ja que encara tenen molt 
camí per recórrer.

Quim Magán guanya la cursa El 
Trencacoll

La 1a Cursa de Muntanya El Trencacoll 
es va disputar el diumenge 19 de maig 
de 2013 amb 400 corredors, el nombre 
màxim de participants que s’havia fixat 
el Club Ciclista Corró d’Amunt. 

Per primera vegada, el Club Ciclista va 
deixar la bicicleta per un dia i es va 
calçar les vambes per córrer. Per a la 
prova va recuperar el Trencacoll, un 
antic camí que havia quedat en desús i 
inutilitzable. La cursa oferia dos 
recorreguts: un de llarg de 21 km i un 
altre de curt de 10 km. Tant un 
recorregut com l’altre presentaven uns 

terrenys variats, ràpids i tècnics, i de 
diversos nivells que divertien i feien 
suar de valent els participants. 

El campió absolut de la cursa va ser 
Quim Magán (El Món) amb un temps 
d’1 h 28 min 44 s. 

La satisfacció dels corredors va animar 
els organitzadors a muntar una segona 
cursa l’any vinent. Els participants, a 

més de l’excel·lent organització, van 
destacar els paratges naturals del poble 
de Corró d’Amunt que afegien un plus 
d’atracció a la cursa. 

JUNY 2013

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras 
practiquen vela

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras van 
gaudir d'una jornada de vela el 
dimecres 5 de juny de 2013. Dins del 
Programa Escolar de Promoció 
Esportiva (PEPE), entre el Patronat 
Municipal d'Esports i les escoles es va 
organitzar la sortida de bateig de vela 
al Port Olímpic juntament amb el 
Centre Municipal de Vela de Barcelona.
 
El bon temps i vent de la jornada van 
afavorir la pràctica esportiva. Els nens i 
nenes van participar-hi amb molta 
il·lusió i van poder gaudir d’un esport 
diferent. 

600 esportistes a la XXIX Diada 
de l’Esport

La XXIX Diada de l’Esport, organitzada 
pel Patronat Municipal d’Esports, va 
tenir lloc el dissabte 8 de juny de 2013. 
La jornada va aplegar més de 600 
esportistes amb els seus acompan-
yants animant des de les grades.

A partir de les 9 h es van jugar al 
pavelló i a la pista poliesportiva els 
partits de la secció de bàsquet i 
handbol del Patronat Municipal 
d’Esports. També va haver-hi la 
trobada del grup de bàdminton, 
patinatge, aeròbic, gent gran, psicomo-
tricitat i prebenjamí.  

Tots els participants de la XXIX Diada 
de l’Esport van tenir un petit obsequi: 
un pilota de platja. A més de rebre un 
esmorzar o berenar segons la franja 
horària en què juguessin o competissin. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
donar les gràcies a tots els jugadors, 
esportistes, entrenadors, col·labora-
dors, delegats, amics i familiars per 
acompanyar dia a dia tots els petits 

esportistes del Patronat i fer que 
l’esport a les Franqueses no pari de 
créixer.

D’altra banda, el diumenge 9 de juny 
va haver-hi jornada de portes obertes a 

la zona d’aigües del Complex Esportiu 
Municipal. Una cinquantena de 
participants van poder gaudir d’una 
estona a la piscina de les Franqueses, 
ja que hi havia lliure accés.

Més de 400 competidors prenen 
part al IV Trofeu d’equips Karate 
Nokachi de les Franqueses

El 8 de juny de 2013 es va celebrar el 
IV trofeu equips Karate Nokachi on es 
van inscriure 12 clubs d’arreu de 
Catalunya. El trofeu va comptar amb la 
participació de més de 400 competi-
dors. 

Les categories van ser des dels més 
petits de 5 anys fins als sèniors, tots 
ells en modalitat de kumite (combat) i 
per equips. Agustín Núñez i Montse 
Marín, responsables d’aquest esdeve-

niment, es van mostrar molt orgullosos 
i agraïts per la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports, Sidorme, 
Sports Granollers, Esclat i Fck, així com 
amb pares i amics que van fer possible 
la IV festa del karate Nokachi.

Alfonso Guillen i Ana Belén 
García, primers classificats de la 
27a Cursa de Bellavista

Alfonso Guillen i Ana Belén García van 
ser el guanyadors de la 27a edició de la 

Cursa de Bellavista celebrada el 9 de 
juny de 2013. La prova, organitzada pel 
Grup Fondistes de Bellavista, amb el 
suport del Patronat Municipal 
d’Esports, va reunir enguany més de 
700 corredors. La forta pluja del 
dissabte, que va obligar a tornar a 
marcar el circuit, i el fet que la Cursa de 
Pineda, que tradicionalment es feia el 
primer diumenge de mes i enguany ha 
estat el segon, va minvar la presència 
de participants a Bellavista en relació a 
l’any passat.

Es dóna la circumstància que en la 
present edició de la prova el guanyador 
masculí, Alfonso Guillen, i el tercer 
classificat Jordi Martos, són de 
Bellavista. El segon lloc va ser per a 
Gerard Molist. La guanyadora en 
categoria femenina, Ana Belén García, 
resideix a Granollers, però també havia 
estat veïna de Bellavista. El segon lloc 
en categoria femenina va ser per a la 
franquesina de Bellavista i component 
del club A 4 El km, Camen Martín, i el 
tercer per a Mari Martínez.

A banda de la bona organització i un 
traçat exigent i atractiu, cal destacar 
una vegada més la gran quantitat 
d’obsequis que l’organització va lliurar 
als participants. Hi havia una samarreta 
tècnica i pantaló, una bossa de 
productes d’alimentació, així com 
esmorzar i fins i tot aperitiu per a qui li 
venia de gust. També es van sortejar 
120 lots de diversos productes entre els 
participants. 

El lliurament de premis de la 27a Cursa 
de Bellavista va anar a càrrec de 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esport, José 
Ramírez, i el president del Club 
Fondistes de Bellavista, Ramón 
Berruezo.

Maverick i Isaac Viñales visiten el 
Centre Tècnic del Vallès

El pilot de Moto3, Maverick Viñales, i el 
seu cosí i també pilot de la mateixa 
categoria, Isaac Viñales, van visitar el 
Centre Tècnic del Vallès el 12 de juny 
de 2013.

 L’alcalde Francesc Colomé i el director 
del Centre, Joan Montcanut, van rebre 
els pilots, que van visitar les instal·la-

cions i, a continuació, van oferir una 
xerrada als alumnes, que els van poder 

fer preguntes i demanar autògrafs. 

115 alumnes gaudeixen de la 
Jornada de Primària 
organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports

El divendres 14 de juny de 2013 a partir 
de les 9 del matí es va realitzar a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall la Jornada de Primària, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports, que va reunir 115 alumnes. 

Tots els participants eren nens i nenes 
de sisè de les escoles de les Franque-
ses del Vallès, concretament del 
Guerau de Liost, Bellavista Joan Camps 
i Joan Sanpera i Torras. Les escoles 
Colors i Camins no hi van assistir 
perquè encara no tenen alumnes de 
sisè.

Un total de 115 escolars van participar 
en la jornada, que estava dividida en 

diferents esports, futbol, handbol, 
bàsquet i bàdminton, que es realitzaven 
entre el camp de futbol, el pavelló i la 
pista poliesportiva.

Els alumnes estaven dividits en 
diferents equips que portaven una 
samarreta (obsequi del Patronat 
Municipal d’Esports) especial per a 
l’ocasió i d’un color diferent per 
diferenciar-se entre equips.

A mig matí el Patronat Municipal 
d’Esports va obsequiar tots els 

participants amb un bon esmorzar per 
agafar forces de cara a la segona part 
de la jornada.

Abans de finalitzar l’activitat i com a 
cloenda es va fer la tradicional foto de 
grup amb la presència de l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramirez, que 
van tenir l’ocasió de saludar i conversar 
amb els nens i nenes de com havia 
anat la jornada.

Gran acollida de la I Edició del 
Torneig de Futbol Base del CF 
Bellavista Milán

El cap de setmana del 15 i 16 de juny 
de 2013 es va celebrar a la zona 
esportiva municipal de Bellavista la I 
edició del Torneig de Futbol Base del 
CF Bellavista Milán amb una molt bona 
climatologia i molta afluència de públic 
als dos camps. 

El torneig va complir els objectius 
marcats, que eren principalment que 

els participants s'ho passessin bé i 
donar una bona imatge del CF 
Bellavista Milán a nivell organitzatiu, 
esportiu i social.

Resultats de les finals: 
-Categoria escola: 
EF Vallès 4 - CF Parets 2
-Categoria prebenjamí: 
CF Parets 6 - UE Sant Fost 2
-Categoria benjamí: 
FC Argentona 3 - UEC Mataró 6
-Categoria aleví: CF Bellavista Milán  - 
CE Lliçà d'Amunt 2

Exitosa cloenda de temporada del 
Club de Bàsquet Les Franqueses

El diumenge 16 de juny de 2013 el Club 
de Bàsquet Les Franqueses va reunir 
uns cent vuitanta participants en el 
tradicional dinar-cloenda de final de 
temporada. En una jornada d'allò més 

divertida, els petits i els pares van 
realitzar partits i competicions al 
pavelló i un cop acabades les diferents 
activitats els assistents van poder 
gaudir del primer bany de l'any a la 
piscina municipal. Aquest any, com a 
l'anterior edició, una botifarrada amb 
mongetes van servir per acomiadar 

una temporada llarga que ha tingut 
com a premi més especial l'ascens del 
primer equip femení a la Segona 
Divisió Catalana.

Després de la botifarrada la junta 
directiva del club va aprofitar per fer un 
sorteig d'articles de l’entitat. A l'acte hi 
van ser presents el regidor d'Esports, 
José Ramírez, i la regidora de Cultura, 
Rosa M. Isidro.

Sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran a Perata- 
llada, l’Estartit i les Illes Medes

El dijous 20 de juny de 2013 va tenir 
lloc la sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran que organitza 
el Patronat Municipal d’Esports. En 
aquesta ocasió van visitar Peratallada, 
l’Estartit i les Illes Medes.

La jornada va iniciar-se ben d’hora, poc 
abans de les 8 del matí, amb el grup de 
56 persones convocades a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Cal destacar la presència de la regidora 
de Cultura, Rosa Maria Isidro, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

Al voltant de les 10.30 h es va arribar a 
Peratallada, un petit poble que pertany 
al municipi de Forallac, al Baix 
Empordà, i que ha estat declarat 
conjunt històric en formar part d’un 
dels nuclis històrics de l’arquitectura 
medieval més importants de Catalunya. 
Es va fer una visita guiada durant la 
qual es va ensenyar als assistents els 
edificis més representatius: l’església, 

l’antiga casa consistorial i les antigues 
muralles de la ciutat.

Finalitzada la visita a les 13.30 h, el 
grup es va desplaçar a l’Estartit, i més 
concretament al Restaurant la Sal, on 
es va poder degustar un menú molt 
complet amb un arròs de la zona.

Per finalitzar la sortida es va realitzar 
un creuer amb un sorprenent trimarà, 
amb visió submarina -únic a Catalun-
ya-, que es distingeix pel confort del 
seu equipament i l’estabilitat en la 
navegació, sent un exemple de 
seguretat gràcies a tres quilles 
compartimentades, així com per la 
seva cabina submergida, dotada de 
grans finestrals per oferir una visió 
excepcional de la riquesa del fons marí 
de les Illes Medes.

L’AE Pompeu Fabra clou la 
temporada

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d'Amunt la tradicional cloenda de 
l’AE Pompeu Fabra. Com cada any es 
va realitzar el torneig de Mixball, que 
consisteix en una lligueta a punts 
combinant partits de bàsquet i de futbol 
7. Cada partit guanyat sumava 3 punts.

S’hi van inscriure 6 equips, encara que 
finalment només van prendre-hi part 5. 
L' equip guanyador va ser l’AE 
Pompeu Fabra, empatat amb Cullell's 
Team. 

El dia del torneig hi van assistir entre 
participants i acompanyants unes 70 
persones. L’entitat espera tornar a 
repetir aquesta activitat l´any vinent.

Molt seguiment de la 1a edició del 
Memorial Juan Blázquez organit-
zat pel CF Bellavista Milán

El cap de setmana del 22 i 23 de juny 
de 2013 es va celebrar la primera 
edició del Memorial Juan Blázquez, 
organitzada pel Club Futbol Bellavista 
Milán. Aquest torneig va retre home-
natge a la trajectòria de Juan Blázquez, 
reconegut entrenador i home de futbol 
que va morir el passat mes de març a 
l’edat de 64 anys. Entre altres equips 
havia dirigit tres dels participants al 
torneig, la UE Canovelles, l’EC 

Granollers i el CF Bellavista Milán. 
L’altra conjunt participant va ser el CF 
Les Franqueses.

El desenvolupament del torneig va tenir 
molt de seguiment, sobretot el 
dissabte, amb gran afluència de públic i 
mitjans de comunicació. Va ser un 
emotiu reconeixement a una persona 
molt coneguda a nivell futbolístic 
comarcal i també en altres àmbits 
socials i empresarials.

Els resultats dels partits van ser els 
següents:
-Semifinals: CF Les Franqueses 3 - EC 
Granollers 6; CF Bellavista Milán 3 - UE 
Canovelles 1
-Final: CF Bellavista Milán 2 - EC 
Granollers 2 (l’EC Granollers va ser el 
guanyador en vèncer a la tanda de 
penals per 2 gols a 3).

Alta participació d’esportistes i 
familiars a la cloenda de la 
temporada de tennis i pàdel

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la zona esportiva municipal de 
Corró d’Avall la cloenda de la tempora-
da de tennis i pàdel. L’activitat va 
reunir molts participants, que van 
poder gaudir d’una gran matinal 
practicant el seu esport.

En tennis, de les 8.30 a les 10 h van 
prendre-hi part 20 adults. De les 10 a 
les 11 h van fer-ho 22 nens i nenes 
nascuts els anys 2004, 2005 o 2006. De 
les 11 a les 12 h hi van prendre part 20 
nens i nenes dels anys 2001, 2002 o 
2003, i de les 12 a les 13 h, 10 nens i 
nenes del 1996 fins al 2000.

En total, doncs, per la cloenda del 
tennis van passar 72 alumnes i els seus 

corresponents pares i mares o 
familiars, més de 150 persones en 
total, que van poder gaudir de campio-

nats per parelles de pares/mares i fills. 
La matinal també va comptar amb la 
presència del regidor d'Esports, José 
Ramírez.

Pel que fa al pàdel hi van participar uns 
70 alumnes, els quals es van dividir en 
dos quadres per fer un minitorneig 
entre ells (campionat masculí i femení).

A partir de les 13 h tothom que va 
assistir a la jornada va poder gaudir 
d’un refrigeri a la pista poliesportiva 
coberta, on posteriorment va haver-hi 
una entrega d’obsequis i un sorteig de 
diferent material.

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses guanya la Granollers 
Cup de la seva categoria

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses es va classificar com a 
primer de grup a la fase regular de la 
Granollers Cup, després de guanyar 
tots els seus partits. El diumenge 30 de 
juny de 2013, però, era el torn de la 
veritat ja que es jugaven les fases finals 
de la competició.

Així doncs, a vuitens de final van 
guanyar amb comoditat el Helset if, per 
21 gols a 10. A quarts de final van 
guanyar el Charlottelund-1 per 17 a 14, 
en un partit que ja havien sentenciat a 
la mitja part. A semifinals es van 

enfrontar a l’equip Vestby Hk, format 
per unes jugadores noruegues molt 
fortes fisicament, però a qui van poder 
guanyar per 14 a 9. Aquest resultat els 
va donar el pas a la final del torneig, 
que van haver de jugar contra el 
conegut equip de l’Handbol Puig d'en 
Valls d'Eivissa al Palau d'Esports de 
Granollers. Les noies franquesines van 
jugar una molt bona final, que van 
guanyar per 16 gols a 9. 

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, va poder celebrar amb les 

jugadores aquesta victòria tan impor-
tant.

El Pavelló Poliesportiu Municipal i la 
pista coberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall van acollir, 
entre dijous i diumenge, 128 partits de 
la Granollers Cup 2013. Organitzada pel 
BM Granollers amb la col·laboració de 
l’AEH Les Franqueses, aquesta 
competició té com a objectiu promocio-
nar l'handbol i valors com l'esportivitat, 
el respecte i el joc net entre els més 
joves.
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Recepció de l’Ajuntament als tres 
equips d’handbol més destacats 
de les Franqueses

Els equips d’handbol del municipi 
continuen sumant èxits esportius. És 
per això que l’Ajuntament els va 
organitzar, com va sent habitual els 
darrers anys, una recepció per 
reconèixer públicament el seu esforç. 

A l’acte, que es va fer el 2 de juliol de 
2013 a la tarda a la sala de plens de 
l’Ajuntament, es va homenatjar els 
integrants del sènior masculí de l’AEH 
Les Franqueses i les integrants dels 
equips cadet i infantil femenins del 
Patronat Municipal d’Esports.
 
L’acte, al qual van assistir l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, i el 
president de l’AEH Les Franqueses, 
Rafael Rosario, a més dels integrants 
dels equips i pares i mares dels 

jugadors, va consistir en el lliurament 
de plaques commemoratives per part 
de l’alcalde als capitans i entrenadors 
de cada equip, el lliurament d’un 
obsequi per part del Patronat a cada 
membre dels equips, la seva signatura 

en el llibre d’honor, i la foto de grup. 
Enguany, a banda de la típica foto dels 
homenatjats a les escales de l’edifici de 
l’ajuntament també se’n van fer una a 
la plaça mirant cap amunt, ja que el 
fotògraf estava situat al balcó. Acte 
seguit es va fer un piscolabis per a tots 
els assistents.

Pel que fa a les gestes esportives 
d’aquests equips, cal recordar que el 
sènior masculí de l’AEH Les Franque-
ses va aconseguir l’ascens a la Segona 
Divisió Catalana en quedar 2n de la 
primera fase del grup B de la 3a Divisió 
Catalana Preferent. Per la seva banda, 
l’equip cadet femení del PME va 
quedar 4t al Campionat de Catalunya, 
3r al sector del Campionat d’Espanya 
que es va fer a Castro Urdiales i 
campió de la Granollers Cup de la seva 
categoria. L’infantil femení del PME va 
quedar 1r de la fase regular de la Lliga 
Catalana, subcampió de Catalunya i 2n 
al sector del Campionat d’Espanya 
celebrat a Elx.

Recepció de l’Ajuntament als 
equips sèniors femenins del CE 
Llerona i del CB Les 
Franqueses

El 3 de juliol de 2013 a la tarda, 
l’Ajuntament va fer una recepció als 
equips sèniors femenins del Club 
Esportiu Llerona i del Club Bàsquet Les 
Franqueses per reconèixer públicament 

la bona temporada que van fer i que va 
acabar amb l’ascens de categoria de 
tots dos equips. L’amateur femení del 
CE Llerona va pujar a la lliga Preferent i 
el sènior femení del CB Les Franqueses 
ho va fer a la 2a Divisió Catalana.
 
L’homenatge va tenir lloc a la sala de 
plens de l’Ajuntament i com el dia 
anterior, dia en què es va fer la 
recepció a tres equips d’handbol del 
municipi, el procediment va ser el 
mateix: atorgament de plaques als 

representants de cada equip, entrega 
d’un petit obsequi i signatura en el 
Llibre d’Honor d’Esports per part de 
cada integrant dels equips, foto de grup 
i piscolabis final al darrere de l’edifici 
consistorial.
 
A banda de jugadores i entrenadors 
dels clubs, a l’acte també hi van assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el president del CE Llerona, 
Jaume Viñas, i el del CB Les Franque-
ses, Esteve Moliner.

La Societat de Caçadors participa 
a la Festa Major de Bellavista

La Societat de Caçadors de Bellavista 
va participar enguany a la Festa Major 
de Bellavista. En concret, va organitzar 
un campionat de tir el dia 6 de juliol de 
2013. L’entitat franquesina va muntar 
un recorregut de caça al Camp de Tir 
de les Franqueses, situat al camp de Ca 
l’Aymerich de Corró d’Amunt. L’activi-
tat va començar a les 9 del matí i va 
comptar amb una bona participació.

Destacada participació del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses al 
LXIV Campionat de 
Catalunya Absolut i XVI Para-Ar-
chery

El LXIV Campionat de Catalunya 
Absolut i XVI Para-Archery es a 
celebrar el 7 de juliol de 2013 a l'estadi 
de Can Jofresa de Terrassa. Hi van 
participar 115 esportistes representants 
de diferents clubs de Catalunya i va 
destacar la presència del president de 
la Federació Catalana de Tir amb Arc, 
Francesc Altarriba, i el subdirector 
general d'Activitats Esportives i 
Infraestructures del Consell Català de 
l'Esport, Oriol Marcé.

Tots els participants van enfrontar-se a 
un doble repte: mesurar-se amb altres 
arquers i aguantar una forta calor. El 
Club de Tir amb Arc Les Franqueses va 
participar en el Campionat amb 12 
arquers i va obtenir resultats notables 
en les diferents categories i modalitats 
en què van participar.
 
En la modalitat d'arc recorbat categoria 
esquirol va destacar el primer lloc 
d'Izan Garcia amb 301 punts i el tercer 

lloc de Guerau Camí amb 183 punts en 
la distància de 12 metres.
 
En la modalitat d’arc recorbat categoria 
benjamí Ruben Ruiz va obtenir una 
meritòria tercera plaça amb 315 punts 
en una atapeïda competició on entre el 
segon i quart classificat només hi va 
haver 2 punts de diferència, i a més, el 
guanyador va batre rècord del 
campionat. Joan Arnal va obtenir la 
quarta plaça amb 314 punts.

Claudia Gómez va obtenir el primer lloc 
en la modalitat d'arc recorbat categoria 
aleví femení amb 554 punts tirant a 
dues distàncies, una primera tanda a 

30 metres i una segona a 18 metres. 
En aquesta mateixa modalitat en 
masculí Alfred Rodriguez va aconseguir 
la quarta plaça amb 492 punts i també 
va destacar la bona classificació 
d'Arnau Altarriba incorporat recent-
ment al Club.

Una altra nova incorporació al Club, 
Sonia Arredondo, va obtenir una 
meritòria cinquena plaça en arc 
recorbat novell tirant a 50 i a 30 
metres.
 
Alicia Viladomiu va ser primera en la 
seva categoria, arc nu sènior femení, 
amb 256 punts a gran distància de la 
segona classificada, tirant a 30 i 18 
metres. En aquesta mateixa modalitat 
en masculí, els arquers Ramon, Àngel i 
Jordi van enfontrar-se als millors de 
Catalunya obtenint uns resultats que 
amb seguretat milloraran en futurs 
esdeveniments.

S’inaugura el primer parc indoor 
d’Europa dedicat als esports 
extrems

El 4 de juliol 2013 es va obrir al públic el 
Green Indoor Park, el primer parc d’oci 
d’Europa que combina esports extrems 
amb activitats recreatives. Aquest 

equipament pioner ocupa 25.000 m2 
de superficie en unes antigues naus 
situades al camí de Can Carreró de les 
Franqueses. L’espai el van inaugurar 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el secretari general de 
l’Esport, Ivan Tibau, i el director general 
del Green Indoor Park, Hugo Arnaiz.
Al parc s’hi poden trobar des 
d’instal·lacions amb rampes per 

practicar esports extrems com l’skate, 
els patins o les bicicletes BMX, un 
circuit de karts elèctrics, màquines de 
jocs que simulen les curses de Fórmula 
1, escalèxtric, jocs infantils amb 
inflables, un rocòdrom, circuit de trial, 
etc. La inversió que s’ha fet per 
condicionar les naus és d’1,5 milions 
d’euros i ha permès crear una vintena 
de llocs de treball fixos. L’horari 
d’obertura és de dimecres a divendres 
de 16 a 22 h i els dissabtes i els 
diumenges de 10 a 20 h, i les tarifes 
van des dels 2 euros de l’entrada de 
visitant fins al 16 euros per a un dia 
complet.

A banda de la passejada per totes les 
instal·lacions, els representants polítics 
van voler provar els karts elèctrics i van 
fer unes quantes voltes al circuit. Al 
final de l’acte inaugural, tant l’alcalde 
de les Franqueses com el secretari 
general de l’Esport van firmar a sobre 
d’un dels grans grafits que hi ha per 
totes les parets de l’espai, la majoria 
dels quals són obra del conegut grafiter 
barceloní Berok.

A banda de l’alcalde, també van ser 
presents a la inauguració per part de 
l’equip de govern de l’Ajuntament de 
les Franqueses el regidor d’Esports, 
José Ramírez, la regidora de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut, Rosa M. 
Isidro, el regidor d’Urbanisme, Esteve 
Ribalta, la regidora de Polítiques 
Socials, Gisela Santos, i la d’Obres i 
Serveis, Vanessa García.

Finalitzen amb èxit les 
activitats d'estiu del Patronat 
Municipal d'Esports

El 26 de juliol de 2013 van finalitzar les 
activitats esportives d'estiu que 
organitza el Patronat Municipal 
d'Esports. En aquesta edició, el Juliol 
Esportiu va comptar amb un total de 
357 participants d’edats compreses 
entre els 5 i els 16 anys. Com cada any 
els nens i les nenes van poder utilitzar 
pràcticament tots els espais esportius 
de què disposa la zona esportiva de 
Corró d'Avall: el camp de futbol, el 
camp de futbol 7, pistes de tennis, el 
pavelló, la pista poliesportiva i les 
piscines cobertes i descobertes del 
Complex Esportiu Municipal de les 
Franqueses. En tots aquests espais es 
van poder realitzar activitats esportives 
com ara futbol, bàsquet, handbol, 
tennis, voleibol, bàdminton, etc.

També es van portar a terme altres 
activitats fora de la zona esportiva com 
ara la cursa d'orientació al parc de 
Milpins i la bicicletada que es va 
realitzar en un circuit pel poble amb 
sortida i arribada a la zona esportiva 
municipal. Aquestes activitats es van 
realitzar dins de l'horari del Juliol 
Esportiu, de 9 a 13 h. 

A part de les activitats diàries, cada 
grup va poder realitzar també activitats 
puntuals que duraven matí i tarda fora 
de les Franqueses:
-Sant Quintí de Mediona: circuit de 
tirolines
-Navarcles: caiac, escalada, canoa
-Collbató: “trekking” per la muntanya i 
escalada
-Parc Vallparadís: cursa d'orientació i 
escalada al rocòdrom
-Saldes: taller d'orientació i circuit de 
tirolines i ponts de mico

També s'ha de destacar la sortida que 
es va fer als Campionats del Món de 
Natació que es van portar a terme a la 
ciutat de Barcelona.

Per altra banda, el 26 de juliol també va 
acabar l'Escola de tennis i pàdel d'estiu. 
Aproximadament un centenar de 
participants van gaudir d'aquests 
esports durant el mes de juliol. Pel que 
fa al tennis hi havia grups segons edats 
on els participants van poder fer un 

intensiu cada dia de dilluns a divendres 
en la seva hora programada. En el cas 
del pàdel es van fer grups on cadascun 
d'ells va fer un petit intensiu d’1, 2 o 3 
dies a la setmana.

Per últim, dir que el 26 de juliol també 
van finalitzar els campus de futbol 
organtizats pel CE Llerona i el CF Les 
Franqueses, que es van portar a terme 
a la zona esportiva de Llerona i de 
Corró d'Amunt. Els clubs van acabar 
molt satifets de la participació obtingu-
da.

AGOST 2013

L’equip Missirah de Parets 
guanya el III Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

La final de la tercera edició del Torneig 
Solidari de Futbol de les Franqueses, 
que es va jugar el 17 d’agost de 2013 a 
la tarda al Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Avall, va ser molt disputada. El 
partit, que enfrontava l’equip Missirah 

de Parets del Vallès amb el Banjae de 
Canovelles, va decantar-se a favor dels 
primers, que van acabar guanyant, 
després d’una pròrroga, pel resultat de 
3 gols a 2.

El matx, que va aixecar molta expecta-
ció i va omplir les grades de gom a 
gom, va ser molt emocionant, a causa 
de la igualtat i el bon joc dels dos 
equips. Si bé es van avançar els 
canovellins, els paretans van poder 
empatar el partit, i fins i tot posar-se 
per davant amb un 2 a 1. El Banjae, 
però, no va deixar d’atacar la porteria 
contrària fins que va aconseguir 
l’empat a 2 gols a pocs minuts del final 
del temps reglamentari. Tot apuntava 
que s’hauria de jugar mitja hora més de 
temps extra. I així va ser. A la pròrroga, 

però, només va poder marcar un dels 
dos equips, el Missirah, que va acabar 
enduent-se el torneig.

A l’acte d’entrega de premis van ser-hi 
presents l’alcaldessa accidental de les 
Franqueses, Rosa Maria Pruna, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. A la 
cerimònia es van donar trofeus al millor 
porter i al millor golejador del torneig, 
que van guanyar dos integrants de 
l’equip de Mataró, i als dos equips que 
van disputar la final.

Aquest és el tercer any que se celebra 
aquest torneig que organitza l’Associa-
ció Esportiva d’Immigrants del Vallès 
Oriental, amb seu a Bellavista, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Enguany 
hi han participat deu equips provinents 
de Vic, Mataró, Sabadell, Montornès, 
Parets, Granollers i Canovelles. La 
competició va començar el 22 de juny, 
cosa que va permetre poder disputar 
més partits que l’any passat, tots al 
Camp de Futbol Municipal de Corró 
d’Avall.

El CF Olímpic La Garriga guanya 
el 33è Trofeu Electrocamps de 
futbol

El 31 d’agost de 2013 a la tarda es va 
disputar la 33a edició del Trofeu 
Electrocamps de futbol a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. El 

guanyador del torneig va ser el CF 
Olímpic La Garriga. En segon lloc va 
quedar el CF Les Franqueses i en 
tercer el CF Vilanova del Vallès.

El torneig triangular, que constava de 
tres partits de 45 minuts de durada 
cadascun, va començar a les sis de la 
tarda, amb el partit entre els 
garriguencs i els vilanovins. Aquest 
matx va acabar amb empat a 0 gols i 
es va haver de resoldre a la tanda de 

penals, en què els garriguencs van 
acabar marcant quatre penes 
màximes, mentre que els vilanovins 
només en van transformar tres.

En el següent partit es van enfrontar 
l’equip local i organitzador del torneig, 
el CF Les Franqueses, i el perdedor del 
primer partit, el CF Vilanova del Vallès. 
Els franquesins es van mostrar 
superiors i van acabar guanyant per 1 
gol a 0. El darrer matx va enfrontar el 
conjunt local i l’equip garriguenc. 
Després d’una gran igualtat en el joc 
desenvolupat per ambdós conjunts, 
una rematada dins de l’àrea a les 
acaballes del partit va donar la victòria 
a l’Olímpic La Garriga, que es va 
acabar enduent el torneig. 
A l’entrega de les copes hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, i Marcel Camps i David 
Camps, en representació de l’empresa 
franquesina patrocinadora del torneig, 
Electrocamps.

SETEMBRE 2013

El CE Llerona guanya el III Torneig 
de Futbol Trofeu Ajuntament de 
les Franqueses

El Club Esportiu Llerona es va adjudicar 
el 4 de setembre de 2013 la tercera 
edició del Torneig de Futbol Trofeu 
Ajuntament de les Franqueses en 
derrotar el Club Futbol Les Franqueses 
pel resultat de 2 gols a 0. Al partit pel 
tercer i quart lloc, el CF Bellavista Milan 
va vèncer la US Corró d’Amunt per 3 
gols 1.

El III Torneig de Futbol Trofeu Ajunta-
ment de les Franqueses, organitzat pel 
Patronat Municipal d’Esports amb la 
col·laboració dels clubs participants, els 
més representatius del municipi, es va 
disputar els dies 3 i 4 de setembre.

A les 10 de la nit va començar, al Camp 
de Futbol Municipal de Corró d’Avall, la 
gran final del torneig entre el CE 
Llerona i el CF Les Franqueses, una 
reedició de la final de l’any passat, en 
què va guanyar el CF Les Franqueses 
per 3 gols a 2. El CE Llerona, doncs, 
tenia ganes de revenja i de seguida va 

fer notar que volia endur-se la copa. Al 
minut 9, després d’una jugada indivi-
dual per la banda dreta, Adrià Bona-
chela va driblar el seu defensor al límit 
de l’àrea i va engaltar un potent xut a 
l’escaire que va acabar al fons de la 
xarxa. El CE Llerona va continuar 
dominant la primera part.

A la represa, però, el CF Les Franque-
ses va sortir amb moltes ganes. Amb 

tot, va ser el jugador lleroní Àlex 
Español qui va estar a punt de marcar 
el segon gol per al seu equip enviant la 
pilota al pal al minut 11 de la segona 
part. Vuit minuts després, va ser el CF 
Les Franqueses el que va enviar una 
pilota al pal de la porteria defensada 
pel Llerona, en una jugada en què es 
va reclamar falta al porter. Quan 
semblava que el marcador ja no es 
mouria, Àlex Español va sentenciar la 
final amb el segon gol per al seu equip 
a tres minuts de l’acabament del matx.

A l’entrega dels premis per a tots els 
equips (vals en material esportiu per 
valor de 800 euros per al primer 
classificat, 600 per al segon, 400 per al 
tercer i 200 per al quart), hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, els presidents dels clubs 
i els capitans dels quatre conjunts. Acte 
seguit es va fer la foto de l’equip 
guanyador, que en les tres edicions del 
torneig sempre ha estat un equip 
diferent. En la primera va ser el CF 
Bellavista Milan i en la segona el CF 
Les Franqueses.

Quatre joves arquers del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses 
participen a la 10a edició del 
Trofeu Futurs Campions

El 8 de setembre de 2013 es va 
celebrar la 10a edició del Trofeu de 
Futurs Campions, amb la participació 
de quatre joves arquers del Club de Tir 

jugat, en camp de futbol 7, uns 120 
partits en total. Els resultats de les 
finals, la totalitat de les quals es van 
disputar diumenge a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, van ser els 
següents:
-Prebenjamí: Fundació Marcet, 4 – EC 
Granollers, 0
-Benjamí: Vila-real CF, 1 – Damm, 0
-Aleví: FC Barcelona, 1 – UD Cornellà, 0

En l’edició d’enguany de la competició, 
que ha tornat a organitzar amb èxit 
l’empresa Eventually Sport&Events 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d'Esports de les Franqueses, 

aquest municipi ha estat protagonista 
destacat, ja que ha estat seu de dues 
de les tres categories en la fase prèvia 
del torneig: l’aleví s’ha disputat a les 
instal·lacions municipals de Corró 
d’Avall i la prebenjamí a les de Corró 
d’Amunt.

Primers partits amistosos de la 
temporada de l'Escola de Bàsquet 
del PME

El 13 de desembre de 2013 van tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses els primers partits 

amistosos d’aquesta temporada de 
l’Escola de Bàsquet del Patronat 
Municipal d’Esports. En una hora es 
van disputar molts minipartits que van 
fer gaudir els més menuts de la secció 
de bàsquet. Els equips entrenats per 
Javi Liria i Josep Lozano es van 
enfrontar als de l’Escola del CB 
L'Ametlla. De mica en mica, aquets 
petits van aprenent la normativa del 

bàsquet i el que és més important, 
aprenen tot divertint-se.

Exhibició dels grups d’aeròbic 
escolar del PME

El 14 i 15 de desembre de 2013, el 
Patronat Municipal d’Esports va 
organitzar una exhibició de ball al 
pavelló poliesportiu municipal de Corró 
d'Avall. 

Les 21 nenes dels grups d’aeròbic que 
organitza el PME a les escoles Guerau 
de Liost, Joan Sanpera i Camins van 
mostrar al públic assistent les coreo-
grafies treballades durant aquest 
primer trimestre. Els nervis previs no 
van impedir que les nenes s’ho 
passessin d’allò més bé.

L’aleví femení d’handbol de les 
Franqueses participa a l’Hamboli-
cat d’Igualada

El 15 de desembre de 2013 l’aleví 
femení d’handbol de les Franqueses va 
disputar el torneig Hambolicat amb 
motiu de la Marató de TV3 a Igualada. 

El torneig va durar tot el matí i les 
franquesines van disputar tres partits. 
Els dos primers partits els van jugar 
contra el Tarragona i el Tàrrega A, amb 
reglament aleví expert de la federació. 
Per als qui no coneguin aquesta 
modalitat, es juga a camp sencer i es 
saca de centre després dels gols (una 
introducció a la zona). El tercer partit el 
van jugar amb reglament de minihand-
bol i a camp petit contra el Tàrrega B. 
L’equip franquesí estava format per 
només 6 nenes. Tot i amb això es va 
competir i treballar molt, guanyant el 
primer i el tercer partit i perdent contra 
el Tàrrega A de 2 gols de diferència. 

A més a més dels partits, els partici-
pants del torneig també podien gaudir 
d’una zona lúdica amb inflables, pintura 
de cara i diverses activitats, d’una 
xocolatada gratuïta, i pagant un petit 
import, fins i tot podies fer un passeig 
en globus.

En definitiva, les nenes s’ho van passar 
molt bé i van competir amb moltes 
ganes, tot col·laborant amb la Marató 
de TV3, que aquest any lluitava contra 
les malalties neurodegeneratives.

Presentació dels equips del CF 
Bellavista Milan

El 15 de desembre de 2013 es va fer la 
presentació de tots els equips del Club 
Futbol Bellavista Milan a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
En total van desfilar per la gespa 130 
jugadors i jugadores, esportistes que 
formen part d’un dels dotze equips del 
club de Bellavista. A la presentació hi 
va assistir l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
membres de la renovada junta directiva 
de l’entitat que encapçala Paco Flores.

Consell General del Patronat 
Municipal d’Esports

El 17 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sessió del Consell General 
del Patronat Municipal d’Esports a la 
sala polivalent del Complex Esportiu 
Municipal, acte que va estar presidit pel 
regidor d’Esports, José Ramírez, i que 
va reunir el conjunt de les entitats 
esportives locals i altres entitats, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel Patronat Municipal 
d’Esports durant l’any 2013 i la previsió 
per al 2014.

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millora en les instal·la-
cions esportives, de l’escola esportiva 
municipal, del manteniment de les 
instal·lacions, de les dades de participa-
ció del Patronat i del Complex Esportiu 
Municipal i de la convocatòria de 
subvencions per a activitats esportives 
per a l’any 2014. 

Cal destacar també l’assistència de 
Josep Randos, Rosa M. Isidro i Àngel 
Profitós, regidors de l’Ajuntament i 
membres del Consell d’Administració 
del Patronat Municipal d’Esports. Al 
finalitzar la sessió, el Patronat Munici-
pal d’Esports va oferir un refrigeri a tots 
els assistents per tal d’acomiadar l’any 
esportiu 2013 i felicitar a tothom les 
festes de Nadal.

Esmorzar de Nadal del Grup 
d’Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME

El 19 de desembre de 2013 va tenir lloc 

www.lesfranqueses.cat/esports 37 Butlletí informatiu del Patronat Municipal d’Esports
Activitats puntuals

amb Arc Les Franqueses. La competi-
ció es va fer al camp municipal de tir 
amb arc del Fossat del Castell de 
Montjuïc de Barcelona. 

És un trofeu amb el qual s’inicia la 
temporada i en el qual només partici-
pen les categories dels més joves, és a 
dir, esquirol, benjamí, aleví, infantil, 
cadet i júnior (femení i masculí). Hi va 
haver una assistència rècord de més 
de cinquanta inscrits quatre dels quals 
eren representants del club franquesí, 
que van obtenir bons resultats. Així, 
Izan i Joan van quedar tercers en les 
seves categories (esquirol i benjamí). 
Claudia va quedar primera en aleví 
femení, i Alfred, quart en aleví masculí.

La jornada va ser una festa de l’arc per 
als nens i els familiars. Hi va haver molt 
bon ambient entre tots els nens i 
nenes, reflectint que el tir amb arc és 
més que un esport.

VI Torneig d’handbol Joan 
Sanpera de Festa Major

El 14 de setembre de 2013 va tenir lloc 
el VI Torneig d’handbol Joan Sanpera al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, amb motiu de la Festa 

Major de Corró d’Avall. Des de la 
categoria prebenjamí fins a la infantil, 
els equips van jugar un partit davant el 
BM Granollers de la seva corresponent 
categoria.

Un total de 14 equips van prendre part 
en aquest torneig amb un total de 160 
participants. Els equips van ser 1 
prebenjamí masculí, 2 benjamins 
masculins, 1 aleví femení, 2 alevins 
masculins i 1 infantil masculí. 

Els premis van ser per al 1r i 2n 
classsificat, per al millor jugador del 
partit, el millor jugador local i el màxim 
golejador de l’enfrontament. El regidor 

d’Esports, José Ramírez, va estar 
present a l’entrega de premis.

El Patronat Municipal d’Esports, 
col·laborador d’aquesta activitat que va 
organitzar l’AEH Les Franqueses, va 
obsequiar tots els participants amb un 
esmorzar.

55 corredors participen a la II 
Clàssica Ciclista de les 
Franqueses

El 14 de setembre de 2013 a la tarda es 
va disputar la II Clàssica Ciclista de les 
Franqueses, una cursa organitzada per 
la Unió Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, dins del programa d’actes de 
la Festa Major de Corró d’Avall. La 
distància a recórrer van ser 100 km en 
un circuit de 10 km que discorria per 
carreteres i carrers de Corró d’Avall, 
Llerona i Marata. Un recorregut amb 
pujades curtes i fortes que va fer-se 
molt dur per als 55 ciclistes que van 
prendre la sortida. Els participants 
pertanyien a una d’aquestes tres 
categories: elit, sub23 i master 30.

Cal destacar la presència d’un equip 
francès, el Martigues, que tenia dins les 
seves files el darrer guanyador del tour 
de Bulgària. El guanyador absolut va 
ser el corredor francès Cedric Eusta-
che, amb un temps total de 2 hores i 41 
minuts. Eustache va anar a una 
velocitat mitjana de 42,480 km per 
hora. D’altra banda, el corredor local 
Santi Segú va ser el guanyador a la 
categoria Master 30.

80 jugadors al 3 x 3 de bàsquet de 
la Festa Major de Corró d’Avall

El 14 de setembre de 2013 al matí, 
amb motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall, es va celebrar a la pista 
poliesportiva coberta de la zona 
esportiva municipal un 3 x 3 de bàsquet 
amb els jugadors i jugadores dels 
diferents equips del Patronat Municipal 
d’Esports.

Més de 80 basquetbolistes, de 
categories compreses entre premini i 
cadet, van gaudir de l’esport de la 
cistella competint entre ells separats 
per categories, i en equips de 3 o 4 
jugadors. Després de quatre hores de 

bàsquet, els equips vencedors en les 
diferents categories van ser: en 

categoria premini, Lakers; en mini, 
Toros; en infantil, Guays; i en cadet 
Equip 2.

Tots els participants van rebre esmor-
zar i medalles commemoratives, així 
com obsequis per als equips guanya-
dors.

Trenta participants al 
III Campionat de tie-breaks amb 
motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall

El 14 de setembre de 2013, amb motiu 
de la Festa Major de Corró d'Avall, el 
Patronat Municipal d'Esports va 
organtizar el III Campionat de 
tie-breaks a les pistes de tennis 
municipals de Corró d'Avall. Hi van 
participar una trentena de tennistes, 
entre adults i infants.

Es van fer campionats de tie-breaks a 
15 punts (adults) i pel que fa als més 
joves alguns van fer també tie-breaks a 
15 punts i una lligueta de tots contra 
tots. Cada participant va disputar un 
mínim de 2 partits de tennis. 

El Patronat Municipal d'Esports va 
obsequiar tots els participants amb una 
medalla i esmorzar.

La Festa de la bicicleta urbana 
d’enguany compta amb 200 
participants

El 15 de setembre de 2013 al matí va 
tenir lloc la Festa de la bicicleta urbana 
que tradicionalment organtiza el 
Patronat Municipal d’Esports dins dels 
actes programats de la Festa Major de 
Corró d’Avall. Més de 200 participants 
van poder gaudir d’un circuit urbà 
d’uns 12 km de distància, que va 
passar per Corró d’Avall, Bellavista i 

en el Complex Esportiu Municipal el 
tradicional esmorzar de Nadal de la 
gent gran. Tots els participants (uns 60) 
del Grup d'Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME van poder gaudir de 
l'esmorzar amb la presència de 

l'alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Durant l'acte es va fer un brindis, on es 
va desitjar unes bones festes i un feliç 
2014. Abans d'acabar l'acte tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l'alcalde i del regidor que de 
ben segur serà de bon ús per fer 
activitat física.

Uns 60 alumnes van participar a 
la trobada de Nadal de l’Escola de 
Tennis del PME

El 21 de desembre de 2013 a la tarda, 
l'Escola Municipal de Tennis de les 
Franqueses va realitzar la seva 
tradicional Trobada de Nadal. Hi van 
participar uns 60 alumnes des dels 
nens més petits de l'escola de tennis 
(infants de 5 anys), fins als nois de 
15-16 anys.

La trobada de Nadal va consistir a 
jugar una sèrie de campionats tennís-
tics on els alumnes jugaven un mínim 
de 2 partits. L'objectiu de la Trobada és 
que tots els nens passessin una 
divertida tarda jugant a tennis.

Els resultats dels diferents campionats 
realitzats segons les edats van ser:

-Campionat d'alumnes (anys 
2007-2008): finalista de consolació, 
Miquel Ortega; guanyador de consola-
ció, Marc Argemí; finalista de la fase 
final, Gerard Guiu; guanyador de la fase 
final, Neus Cebrian.
-Campionat d'alumnes (anys 
2005-2006): finalista de consolació, 
Noa Pardillo; guanyador de consolació, 

Gerard Navarro; finalista de la fase 
final, Esteve Ortega; guanyador de la 
fase final, David Müller.
-Campionat d'alumnes (anys 
2002-2003-2004): finalista de consola-
ció, Marc Pérez; guanyador de 
consolació, Daniel Noé; finalista de la 
fase final, Nil Morales; guanyador de la 
fase final, Màxim Chornyy.
-Campionat d'alumnes (anys del 1996 
al 2001): finalista de consolació, Èric 
Cejudo; guanyador de consolació, 
Rafael Barrio; finalista de la fase final, 
David Barrio; guanyador de la fase 
final, Arnau Caralt.

Tots els finalistes i guanyadors van 
rebre com a premi una medalla i tots 
els participants a la trobada de Nadal 
van ser obsequiats amb un suc de 
fruites i una felicitació de Nadal de part 
de l'Escola de Tennis Jordi Plana i del 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès.

Santi Segú i Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista Les 
Franqueses, subcampions de 
Catalunya de Ciclocròs

El 22 de desembre de 2013 es va 
disputar a Manresa el Campionat de 
Catalunya de Ciclocròs, amb la 
participació de corredors de la Unió 
Ciclista Les Franqueses. 

Santi Segú va quedar subcampió de 
Catalunya en la categoria master 30, 
Antoni Serra també va ser subcampió 
de Catalunya en mastrer 60 i Marc 
Ortega va ser 4t en master 40. La 
prova es va disputar en un circuit molt 
tècnic, magnífic per a la pràctica del 
ciclocròs.

El VI Torneig d'Handbol Memorial 
Joan Bufí compta amb la partici-
pació de 26 equips

El 28 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sisena edició del Torneig 
d'Handbol Memorial Joan Bufí al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, organitzat pel club AEH 
Les Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports. 

El format del torneig consistia en què 
cada equip local de les Franqueses, des 
de la categoria escola fins al juvenil 

femení (13 en total), jugués un partit 
davant un equip rival. Els clubs 
convidats van ser la Llagosta, la 
Garriga, Polinyà, Sant Esteve de 
Palautordera, BM Granollers, Montme-
ló i Canovelles.

Un cop finalitzat el partit corresponent 
es van determinar els trofeus al primer 
classificat, segon classificat, millor 
jugador, màxim golejador, regularitat i 
millor jugador local de cada partit i 
categoria. Els més petits, d'infantil fins 
a l'escola, van tenir, a més, una copa 
individual per la seva participació al 
torneig. 

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

Tres corredors de la Unió Ciclista 
Les Franqueses- Bicicletes Segú 
fan podi a la classificació final de 
la Copa Catalana de Ciclocròs

Tres ciclistes franquesins van pujar el 
29 de desembre de 2013 al podi de la 
classificació final de la Copa Catalana 
de Ciclocròs, després dels bons 
resultats obtinguts a la darrera cursa de 
la temporada, que es va disputar a Vic. 
Així doncs, Toni Serra es va proclamar 
campió en la categoria Master 60, i 
Santi Segú i Marc Ortega van quedar 
subcampions a la categoria Master 30 i 
Master 40, respectivament. 

Tots tres són membres de la Unió 
Ciclista Les Franqueses-Bicicletes 
Segú. En la cursa disputada a Vic, els 

resultats d’aquests tres ciclistes 
franquesins van ser els següents: Toni 
Serra va quedar en 2n lloc, i Santi Segú 
i Marc Ortega van quedar en 4a 
posició. Per la seva banda, Pere 
Amadó també va fer una gran cursa i 
va acabar 3r en Master 30.

Llerona. La sortida i l’arribada va ser la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall i tots els participants van rebre 
a l’arribada un obsequi de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu de la Setmana 
de la mobilitat sostenible i segura (una 
matrícula per a la bicicleta i un clauer) i 
ampolles d’aigua que va oferir el PME 
a tots els ciclistes.

Un cententar de participants al III 
Campionat de pàdel de Festa 
Major

El 13, 14 i 15 de setembre de 2013 es 
va disputar el tradicional Campionat de 
pàdel de festa major. Aquest tercera 
edició va començar el divendres a la 
tarda i va durar fins al diumenge al 
migdia, que es van disputar les finals de 
cada categoria: masculina, femenina i 

mixta. Al torneig hi van participar un 
centenar de persones, les quals van 
gaudir del pàdel durant tot el cap de 
setmana. Els campions i subcampions 
de la fase final van rebre per part del 
regidor d’Esports, José Ramírez, una 
copa com a reconeixement de la fita 
aconseguida, i els campions i subcam-
pions de consolació una medalla.

Classificació del Torneig:
-Categoria masculina: fase final: 
guanyadors del torneig, Manel Parra i 
José Martínez; subcampions, Marc 
Navarro i Alfons Ferreira. Consolació: 
guanyadors, Manel Valero i Pedro 
González; subcampions, Francesc 
Guardiola i Joan Pol Minguet  
-Categoria femenina: fase final: 
guanyadores del torneig, Gina Jorba i 
Lídia Ganduxé; subcampiones, M. Pau 
Nualart i Marta Maraña. Consolació: 
guanyadores, Mònica Diez i Anna 
Caparrós; subcampiones, Pilar Torras i 
Judit Bartolí
-Categoria mixta: fase final: guanyadors 
del torneig, M. Pau Nualart i Guillem 
Pujol; subcampions: Gina Jorba i Joan 
Pol Minguet. Consolació: guanyadors, 

Irene Vila i Joan Barceló; subcampions, 
Mònica Fernández i Jordi Galan

Èxit de la Tirada de Festa Major

Com cada any, incorporada dins de la 
Festa Major de Corró d'Avall, el 15 de 
setembre de 2013 el Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses va celebrar una 

tirada social que va consistir, d'una 
banda, en una exhibició dels arquers 
del club i, de l’altra, en una jornada de 
portes obertes a les persones que van 
voler provar aquest esport. 

Hi va haver presència de veïns de les 
Franqueses durant tota la jornada, 
especialment d’infants, alguns dels 
quals van demostrar excel·lents 
condicions per a la pràctica del tir amb 
arc. L'acte va finalitzar amb un aperitiu 
per als arquers i assistents.

Santi Segú guanya el 
Campionat de Contrarellotge de la 
Unió Ciclista 
Les Franqueses

El 22 de setembre de 2013 la Unió 
Ciclista Les Franqueses va organitzar el 
seu Campionat de Contrarellotge, 
aquest any amb la novetat que es van 
fer les dues cronos en un mateix dia: la 
de Corró i la cronoescalada de 
Montmany. Un total de 36 corredors 
van participar-hi. 

El guanyador de la crono de Corró va 
ser Miquel Novellas, amb un temps de 
13 minuts i 14 segons, i el guanyador 
de la crono de Montmany va ser Santi 
Segú, amb un temps de 9 minuts i 34 
segons. La suma dels temps va fer que 
el guanyador final fos Santi Segú. En 
les diferents categories, els guanyadors 
van ser els següents: Femina, Laura 
Cunillera; Elit, Oriol Aguilera; Master 
30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; 
Master 50, Chris Goere.

El Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació professional de 
jugadors

Des del mes d’octubre de 2013 i fins al 
mes de juny de 2014, el camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació per a jugadors de futbol 
impulsat per entrenadors majoritària-
ment provinents del RCD Espanyol. 
Molts d’ells són vallesans, com el 
franquesí Carles Martínez, entrenador 
de l’infantil de l’Espanyol, el roquerol 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del club barceloní, Xavi 
Díaz, responsable de Mitjans Audiovi-
suals i Anàlisi del Joc del Futbol Base 
de l’Espanyol, i Oriol Olivé, de l’RCDE 
Stage. Completen l’equip tècnic Joan 
Argemí, del FC Cardedeu, i Ferran 
Bramona, del RCDE Stage. Hi ha 
apuntats uns 30 jugadors, que entrenen 
els dilluns i dimarts de 17.30 a 19.30 h.

Segons l’empresa que han creat 
aquests tècnics per poder fer aquesta 
activitat, Alwaysoccer Barcelona, “els 
objectius i continguts de les sessions 
d’entrenament estan orientats a la 
millora tècnica i tàctica del jugador, per 
aconseguir que aquest resolgui amb 
èxit les diferents situacions exigides pel 
joc”. Així, els principals atractius 
d’aquesta oferta són els entrenaments 
en grups reduïts, la metodologia 
adequada a cada edat, l’aprofundiment 
de la tècnica individual i col·lectiva, la 
millora dels conceptes tàctics, els 
consells dietètics i mèdics, i l’assesso-
rament al jugador en tot allò que 
envolta el món del futbol. 

El passat 23 de setembre, dins de les 
jornades de portes obertes que va 
oferir l’empresa, els joves assistents 
van rebre la visita de l’entrenador de 
porters i exporter de l’Espanyol Tommy 
N’Kono, responsable del centre de 
tecnificació per a porters que tindrà lloc 
els mateixos dies i hores al camp de 
futbol de Corró d’Amunt.

El lligam d’aquest centre de tecnificació 
amb el club blanc-i-blau és molt estret. 
Un dels incentius que ofereix és que, si 
la direcció d’Alwaysoccer ho creu 
convenient basant-se en la qualitat de 
cada jugador, els alumnes podran fer 

les proves per entrar al RCD Espanyol 
gestionades des del centre.
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La franquesina Anna Riera queda 
segona a la Marató de Collserola

Anna Riera i Pla, veïna de Corró d’Avall 
de 47 anys, va quedar en segona 

posició de la general femenina a la XIX 
edició de la Marató de Collserola, que 
es va disputar el 6 d’octubre de 2013. 
Es tracta d’una de les clàssiques de les 
curses de muntanya. El Patronat 
Municipal d’Esports felicita per aquesta 
gesta l’atleta del Club Atletisme 
Canovelles i l’anima perquè continuï 
aconseguint èxits.

Jornada d’hípica per a 18 alumnes 
de la Fundació Apadis

El 17 d’octubre de 2013, 18 alumes del 
curs de formació laboral Plusmotiva de 
la Fundació Apadis van poder gaudir 
d’una jornada d’equitació adaptada 
dirigida pels professionals del Centre 
Hípic Mas Batlló, del municipi de Malla.

Els nois i noies van poder comprovar 
que l’equitació adaptada afavoreix la 
millora de l’equilibri i la mobilitat, la 
comunicació, la millora del to muscular, 
la deambulació i la coordinació, el 
control dels reflexos, la relaxació que 
aporta i la millora de l’autoestima. Com 
que l’activitat s’aconsegueix fer molt 
ràpidament, el reforç positiu per a la 
persona és immediat.

Gràcies a la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Diputació de 
Barcelona, aquests nois i noies van 

gaudir d’un dia rodó, que va culminar 
amb un dinar dins de les mateixes 
intal·lacions.

L’equip franquesí format per Santi 
Segú i Marc Ortega guanya les 3 
hores de resistència de BTT de 
Corró d’Amunt

El 20 d’octubre de 2013 es va disputar 
la setena edició de les 3 hores de 
resistència de BTT de Corró d’Amunt, 
enguany darrera prova puntuable de la 
I Challenge Resistència BTT del Vallès. 
Hi va haver més participació que mai 
amb 52 equips i 110 corredors en total. 
El guanyador de la prova va ser l’equip 
format pels franquesins de la UCLF 
Santi Segú i Marc Ortega, mentre que 
en el global de la classificació d’aquesta 
primera Challenge va quedar en primer 
lloc l’equip del celoní Tomàs Misser.

Enguany, l’organització, el Club Ciclista 
Corró d’Amunt, va fer un canvi en la 
sortida i la meta del recorregut. Fins 
ara havia estat a la finca de la Nissan i 
aquesta vegada s’ha fet al centre de 
Corró d’Amunt, concretament a la 

carretera, a la zona esportiva, entre el 
camí del restaurant Tastaolletes i el 
restaurant Les Quatre Llunes. Un canvi 
que ha agradat molt els participants i 
que ha fet més atractiva la cursa per a 
la gent del poble.

El premi al club que va aportar més 
participants a la cursa va ser per al 
T-Bikes de Lliçà d’Amunt. Cal recordar 
que també es va disputar la cursa d’1 
hora de resistència infantil, amb la 
participació de 21 corredors, dos dels 
quals de Corró d’Amunt.

Una de les anècdotes de les 3 hores de 
resistència BTT de Corró d’Amunt 
d’enguany va ser la presència d’un 
equip de TV3, atret per la tecnologia 
dels xips controladors que portaven els 

participants, una novetat en aquest 
tipus de curses.

Els clubs de bàsquet i d’handbol 
de les Franqueses van rebre el 
premi Trofeu 
Campions del Mundo 
Deportivo

El 25 d’octubre de 2013 el diari esportiu 
Mundo Deportivo i El Corte Inglés van 
organitzar una nova edició –la trente-
na– del Trofeu Campions, en què 
s’homenatja els clubs catalans per les 
gestes esportives que van aconseguir 
la passada temporada. Enguany hi van 
anar 215 equips de 26 disciplines que o 
bé van quedar campions de les seves 
lligues o bé van pujar de categoria. El 
nostre municipi també va ser-hi 
present, de la mà del Club Bàsquet Les 
Franqueses i de l’AE Handbol Les 
Franqueses.

En concret, es va premiar el CB per 
haver assolit l’ascens a 2a Catalana de 
l’equip sènior femení i l’AEH per 
l’ascens a 2a Catalana del seu sènior 
masculí. Van ser presents a l’acte en 
representació d’aquests clubs Esteve 
Moliner, president del CB Les Franque-
ses, i Mireia Gassull i Carme Ortega, de 
l’AEH Les Franqueses, que van 
assistir-hi en substitució del seu 
president, Rafael Rosario, que no hi va 
poder anar per motius laborals. A més, 
també van assistir a la gala l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

El lliurament de premis va tenir lloc a 
l’Hotel Juan Carlos I de Barcelona i va 
comptar amb l’assistència de 500 
persones.

Gran matinal de ciclocròs 
diumenge al parc de Milpins

El 27 d’octubre de 2013 al matí es va 
disputar al parc de Milpins de Corró 
d’Avall la primera prova de la Copa 
Catalana de Ciclocròs d’aquesta 
temporada, amb la participació de 127 
ciclistes. L’organització d’aquesta 
activitat va anar a càrrec de la Unió 
Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports.

Es van disputar tres curses, una per a 

les categories d’aleví, infantil i cadet, 
una altra per a les categories júnior, 
fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la 
darrera per a master 30, elit i sub 23. El 
guanyador de la cursa en elit va ser el 
celoní Tomàs Misser. Pel que fa al 

palmarès franquesí, cal destacar el 
segon lloc de Santi Segú a la categoria 
master 30, el segon lloc de Marc 
Ortega a la master 40, i el primer lloc 
d’Antoni Serra a la master 60.

El Patronat Municipal d’Esports 
renova els convenis de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses i amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Club Bàsquet Les Franqueses i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses van renovar durant el mes 
d’octubre de 2013 els convenis de 
col·laboració que van signar l’any 
passat amb el Patronat Municipal 
d'Esports. Aquest és el tercer any que 
es formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
Patronat i el CB Les Franqueses, i entre 
el Patronat i l’AEH 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.  

Al conveni es marca que el Patronat 
Municipal d’Esports serà el responsable 
d’establir la programació i la coordina-
ció d’aquestes activitats, mantenint la 
direcció del programa sota la supervi-
sió de la gerència del Patronat 
Municipal d'Esports. Igualment, el PME 
serà qui sufragarà les despeses 
d’execució dels programes referents 
als següents aspectes: gestió adminis-
trativa, coordinació tècnica, material 
esportiu, instal·lacions esportives, 

llicències, assegurances, arbitratges i 
equips de roba esportiva. Per la seva 
banda, ambdós clubs adquireixen el 
compromís de realitzar el programa 
d’activitats de l'Escola Esportiva 
Municipal i les activitats de promoció a 
les escoles de les Franqueses sota la 
programació, coordinació i supervisió 
del Patronat Municipal d'Esports, així 
com la col·laboració en aquelles 
activitats puntuals que organitzi el 
Patronat Municipal d'Esports.

Finalitza el manteniment 
semestral de la gespa artificial 
dels camps de futbol 
municipals

A finals del mes d’octubre de 2013 van 
finalitzar els treballs de manteniment 
semestral de la gespa artificial dels 
camps de futbol municipal de les 
Franqueses del Vallès per part del 
Patronat Municipal d’Esports.

El manteniment s’ha efectuat als 
camps de futbol 11 i 7 de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, al 
camp de futbol 7 de la Zona Esportiva 
Municipal de Bellavista, al camp de 
futbol de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt i al camp de futbol 
de la Zona Esportiva de Llerona. 

Les tasques de manteniment de la 
gespa van consistir a repassar les 
juntes i l’estat general dels marcatges, 

revisar les males herbes, replantar 
cautxú a les zones més desgastades i 
revisar l’estat general del camp.

Aquestes actuacions de millora 
s’emmarquen dins del pla continuat de 
manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals de les Franque-
ses del Vallès.

El Club Hoquei Les Franqueses 
comença la lliga de veterans

El 28 d’octubre de 2013 el flamant Club 

Hoquei Les Franqueses va disputar el 
partit de la primera jornada de la lliga 
de veterans. 

Va ser un partit molt igualat que el va 
enfrontar a l’Esplugues i que va acabar 
amb derrota franquesina per 1 gol a 4. 
Quan faltaven 5 minuts per a l'acaba-
ment del matx, el resultat era d’empat 

a 1 gol. L’equip visitant va començar a 
pressionar per tota la pista i l’estratègia 
li va donar resultat, ja que va aconse-
guir amb molta fortuna el segon gol. I 
encara va tenir temps per fer pujar al 
marcador l’1 a 4 final.

El grup que s’entrena amb el PME 
per fer la propera edició de la 
Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-
La Garriga es consolida

Durant el mesos d'octubre i novembre 
de 2013 es va anar consolidant el grup 
del programa Entrena la Mitja els 

integrants del qual van fer la inscripció 
al Patronat Municipal d'Esports. Tots 
aquests participants queden els dilluns, 
dimecres i divendres a les 20 h a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall i realitzen l'entrenament que 
dirigeix el Club d’Atletisme A 4 el km.  

Enguany hi ha menys participants, ja 
que molts pobles veïns també realitzen 
aquest programa i perquè molts dels 
participants ja formen part del Club 
d'Atletisme A 4 el km i, per tant, ja 
entrenen de forma regular durant tot 
l'any.
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Ppresentació dels equips del CE 
Llerona

L’1 de novembre de 2013, al matí, va 
tenir lloc al camp de futbol de la zona 
esportiva de Llerona la presentació de 
tots els equips que formen part del Club 
Esportiu Llerona la present temporada. 

En total hi van assistir més de 300 
futbolistes, nois i noies, de diferents 
edats, que formen part dels 26 equips 
del club. També hi van ser presents els 
coordinadors, entrenadors i delegats 
de cada equip i els membres de la junta 
directiva del CE Llerona, així com 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez.

El Club A 4 el km participa amb 
setze atletes a la cursa 
Behovia-San Sebastián

Setze atletes del club d’atletisme 
franquesí A 4 el km van participar el 10 
de novembre de 2013 a la cursa 
Behovia-San Sebastián, de 20 km de 
recorregut. 

Les marques que van fer els corredors 
del Club d’Atletisme A 4 el km són les 
següents: Jaume Aragonès, 1 h 11 min 
31 s; Esteban Romero, 1 h 16 min 49 s; 
Joaquim Cardona, 1 h 18 min 40 s; 
Xavier Roca, 1 h 19 min 15 s; Lluís 
González, 1 h 26 min 50 s; Rafa Lora, 1 
h 29 min 20 s; Carmen Martín, 1 h 30 
min 30 s; David Aldonza, 1 h 31 min 14 
s; Jordi Brillas, 1 h 31 min 16 s; Santi 
Carreras, 1 h 32 min 27 s; Daniel 
Priego, 1 h 35 min 22 s; Sergi Alexan-
dri, 1 h 36 min 34 s; Francesca Parra, 1 
h 44 min 51 s; Montse Nzang, 1 h 47 
min 22 s; Núria Buil, 1 h 50 min 4 s; 
Mireia Massot, 1 h 52 min 9 s.

Les instal·lacions esportives reben 
els visitants de 
l'intercanvi Comenius

Alumnes i professors estrangers del 
programa Comenius van visitar 
diversos indrets del municipi al llarg de 
la setmana de l’11 al 17 de novembre 
de 2013. Com que el projecte se 
centrava en l'esport i la salut, l’Escola 

Joan Sanpera i Torras, que va ser  
l'amfitriona d'aquest intercanvi, va 
convidar el grup de visitants a fer una 
visita a les instal·lacions esportives 
municipals, a més a més de la visita 
històrica a l'ajuntament.

En aquesta visita, que va ser concreta-
ment a les instal·lacions esportives de 
Corró d'Avall, el grup va ser rebut pel 
regidor d'Esports, José Ramírez, i el 
director gerent del Patronat Municipal 
d'Esports, Josep Campaña. Un cop feta 
una breu explicació sobre l'equipa-
ment, alumnes i professors van ser 
obsequiats amb el llibre del 30è 

aniversari del Patronat Municipal 
d'Esports. A continuació se'ls va fer 
una visita guiada per les instal·lacions 
en què van poder veure el pavelló 
poliesportiu, el camp de futbol, les 
pistes de tennis, les pistes de pàdel i la 
piscina.

Els visitants, procedents d'Anglaterra, 
Polònia i Islàndia, van marxar el 
diumenge 17. Al llarg dels dies que van 
ser a Catalunya van conèixer el 
municipi de les Franqueses -inclòs 
l'Ajuntament, el seu principal complex 
esportiu i l'entorn general-, la capital de 
comarca, Granollers, i la ciutat de 
Barcelona.

Presentació dels equips 
d’handbol de les Franqueses de la 
temporada 2013-2014

El 16 de novembre de 2013 va tenir lloc 
la presentació de tots els equips 
d’handbol base del Patronat Municipal 
d’Esports juntament amb els equips del 
club AEH Les Franqueses al Pavelló 
Poliesportiu Municipal de les Franque-
ses.

13 equips conformen l’escola d’handbol 
del PME en la temporada 2013-3014: el 
prebenjamí, benjamí masculí A, 
benjamí masculí B, aleví femení A, aleví 
femení B, aleví masculí A, aleví masculí 
B, infantil masculí, infantil femení, cadet 

masculí A, cadet masculí B i cadet 
femení. Per part de l’AEH Les Franque-
ses enguany presenten dos equips, el 
sènior masculí i el juvenil femení.

A partir de les 19 h va tenir lloc la 
desfilada de tots els equips davant 
d'una grada plena. Acte seguit hi van 
haver els parlaments de les autoritats, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el president de l'AEH les 
Franqueses, Rafael Rosario, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez, que van fer 
entrega d'uns rams de flors i plaques a 
tots aquells jugadors que porten 10 
anys practicant handbol al municipi. 

També es va fer un reconeixement als 
periodistes esportius locals Ramon 
Solé, Miqui Güell i Pol Garcia. Per últim, 
es va fer la tradicional foto de grup i 
després les fotografies individuals de 
temporada per a cada equip. 

Abans de la presentació van tenir lloc 
els partits del juvenil femení contra el 
BM Granollers, a les 16 h, i el del cadet 
masculí A contra l’Esplais de Castelló 
d'Empúries, a les 17.30 h. Un cop 
finalitzada la presentació es va jugar el 
partit del sènior masculí davant el 
Vallag, a les 20.15 h.

Francesc Marsol i Ana Belén 
García guanyen la 2a edició de la 
cursa Els 10 km de les Franqueses

El diumenge 17 de novembre de 2013 
a les 10 h va tenir lloc la segona edició 
de la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses, amb sortida i arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El mal temps, tot i que no va 
impedir que la prova se celebrés, va 
fer, això sí, que alguna de les 620 
persones inscrites es quedés casa. 

No va ser el cas de Francesc Marsol i 
Ana Belén García, que van quedar en 
primer lloc en la categoria masculina i 

femenina, respectivament. Marsol va 
fer un temps de 34 min 48 s i Garcia de 
40 min 34 s.

Jaume Aragonès, secretari del Club 
d’Atletisme A 4 el km, entitat que 
organitza la cursa amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, es va mostrar molt satisfet 
amb el nombre de participants, i va 
confirmar que hi haurà una tercera 
edició de la prova l’any vinent.

A banda de la vessant esportiva, 
aquesta cursa té l’objectiu de recaptar 
diners per a la lluita contra el càncer de 
ronyó. Els diners recaptats enguany (un 
mínim de 3 € per inscrit, segons 
Aragonès, més l’aportació de l’empre-
sa patrocinadora Pfizer i la que fa 
l’Ajuntament de les Franqueses) es 
donaran, com l’any passat, a la 
Fundació Privada Institut Recerca de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El Patronat Municipal 
d'Esports signa un conveni amb 
Alwayssoccer

El matí del 22 de novembre de 2013, 
l'empresa Alwayssoccer i el Patronat 
Municipal d'Esports van signar un 
conveni per a l'organització d'activitats 
de formació i promoció esportiva, 
estades i/o jornades de tecnificació al 
municipi de les Franqueses.

Alwayssoccer és una empresa 
especialitzada en l'organització de 
clubs i escoles de futbol, estades, etc. 
El representant de l'empresa va signar 
el conveni amb el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Es planta una alzina per al Bosc 
de La Mitja

El 27 de novembre de 2013 al matí 
diverses autoritats municipals i 
representans de La Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
van plantar una alzina al Bosc de La 
Mitja. Des de 2003 és tradició fer 
créixer el Bosc de La Mitja (a l'avingu-
da de Sant Julià, 64-66, de Granollers), 
per això cada any s'hi planta un arbre. 
Aquest 2013, com que no es tracta 
d'un any olímpic, s'hi ha plantat una 
alzina. A l’acte hi van assistir els 
alcaldes de Granollers i Canovelles, el 

primer tinent de les Franqueses, Esteve 
Ribalta, el regidor d’Esports de les 
Franqueses, José Ramírez, i també el 
regidor d'Esports de la Garriga, Joan 
Esteban, el president de l’AE La Mitja, 
Toni Cornellas, i el president de la 
Federació Catalana d’Atletisme, Joan 
Villuendas, entre altres personalitats. 
Aquest és un dels actes previs a la 
celebració de la cursa.

La primera passejada per a la 
gent gran del cicle “A cent cap als 
cent” té lloc a les Franqueses

El 28 de novembre de 2013 va tenir lloc 
a les Franqueses la primera caminada 
dins el cicle de passejades A cent cap 
als cent que organitza la Diputació de 
Barcelona juntament amb els pobles i 

ciutats adjuntats. Aquest programa va 
destinat a persones de més de 65 anys 
que fan activitat esportiva en el seu 
municipi.

Els pobles convidats van ser Castellde-
fels, Vilanova i la Geltrú i Santa 
Perpètua de Mogoda. En total, uns 170 
participants, que van poder gaudir dels 
camins i espais de les Franqueses. 

La passejada va començar al voltant de 
les 10 h des del Complex Esportiu 
Municipal en sentit Milpins, on es va fer 
una parada per esmorzar i on seguida-
ment es va reprendre la passejada, que 
va arribar fins a Corró d'Amunt. Un cop 
allà es va fer el dinar de germanor i la 
cloenda de l'acte.

Durant la passejada i tota la jornada hi 
va ser present el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Presentació dels equips del CF Les 
Franqueses

Després de l’ajornament del passat 16 
de novembre per mal temps, el 30 de 
novembre de 2013 va tenir lloc a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall la presentació oficial del CF Les 
Franqueses d’aquesta temporada 
2013-2014. L’acte va començar a les 
16 h amb la desfilada dels 21 equips del 
club, uns 170 jugadors en total.

Després de les fotos oficials de cada 
equip, que es van fer amb els cotxes 
d’època que estaven a la gespa i que 
van cedir per a l’ocasió els patrocina-
dors del club, es va jugar el partit de 3a 
Divisió Catalana que enfrontava el 
primer equip del CF Les Franqueses 
contra l’Olímpic de la Garriga, i que va 
acabar en empat a 1 gol.

DESEMBRE 2013

Els equips prebenjamí i 
benjamí masculí d’handbol del 
PME assisteixen a la Trobada 
Handbolicat de la Llagosta

El 6 de desembre de 2013 va tenir lloc 
a la Llagosta la Trobada Handbolicat de 
la Marató de TV3 on cada any 
participen equips d'handbol de les 
Franqueses. Aquest any era el torn 
dels equips prebenjamí de la Laura 
Saperas i del benjamí masculí del Joan 
Lax. La matinal va consistir a jugar 
partits en format triangular davant 
equips com el Granollers, la Llagosta i 
el Polinyà. Un bon matí gaudint de 
l'esport, companyonia i joc net amb els 
companys d'altres municipis.

El Barça, el Vila-real i la Fundació 
Marcet, campions de la Interna-
tional Golden Cup 2013

El FC Barcelona en categoria aleví, el 
Vila-real CF en benjamí i la Fundació 
Marcet en prebenjamí van ser els 
equips campions de la segona edició de 
la International Golden Cup que es va 
disputar entre el 6 i el 8 de desembre a 
les Franqueses i a la Garriga. 

Han jugat el torneig més de 50 equips, 
alguns provinents d’Itàlia, com la 
Roma, o d’altres punts de l’Estat 
espanyol, com l’Atlético de Madrid, el 
Vila-real o el Rayo Vallecano, i de clubs 
tan destacats del futbol català com el 
FC Barcelona, el Cornellà, el Sant 
Andreu o l’Europa; uns 700 jugadors 
d’entre 6 i 12 anys d’edat, que han 
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Bateig del km 7 de la Mitja 
Marató amb el nom d’Alfredo 
Codina

El 8 de gener de 2013 es va fer l'acte 
de bateig d'un quilòmetre més de la 
Mitja Marató Granollers-Les Franque-
ses-La Garriga, el km 7, dedicat en 
aquesta ocasió al garriguenc Alfredo 
Codina. El km 7 de la Mitja es troba just 
al davant de l’entrada de la urbanitza-
ció Els Gorchs, a Llerona.

El mateix Alfredo Codina Casals, de 76 
anys, acompanyat dels seus fills Josep i 
Marc, va col·locar la rajola. L’acte va 

comptar amb la presència de l’alcalde 
de les Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, el de Granollers, Josep 
Mayoral, la de la Garriga, Meritxell 
Budó, l’alcalde de Canovelles i 
president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, José Orive, el president 

de l’Associació Esportiva La Mitja, Toni 
Cornellas, així com diversos regidors 
d’aquests ajuntaments i col·laboradors 
de la Mitja.

Toni Cornellas va explicar l’homenatge 
a Alfredo Codina per la seva dedicació 
durant tots aquests anys a la prova. 
Codina es va mostrar molt agraït i 
satisfet de “col·laborar amb tot el que 
es pugui amb el municipi i amb la 
comarca, crec que és el que s’ha de 
fer”. Codina va ser reconegut com a 
ànima i “speaker” de la prova.

60 jugadors participen a la 
jornada de lliga de bàdminton del 
campionat del CEVO

El diumenge 13 de gener de 2013 va 
tenir lloc al pavelló poliesportiu 
municipal de les Franqueses del Vallès 
la jornada de lliga de bàdminton 
corresponent al campionat del CEVO 
(Consell Esportiu del Vallès Oriental). 

Hi van prendre part jugadors de totes 
les poblacions del Vallès Oriental amb 
uns 60 participants entre les diferents 
categories d’infantil, cadet i juvenil, 
masculí i femení. 

L’actuació dels jugadors locals va ser 
notable dins del rànquing. Marta 
Guirado va guanyar en la seva 
categoria en imposar-se a la final a una 

altra jugadora del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, Laura 
Pares, en categoria juvenil femenina. 

En categoria cadet masculí, Borja 
Vinagre va guanyar la seva eliminatòria 
arribant a la final després de superar en 
la semifinal Mario Maqueda, també 
jugador local.

El Club de Tir amb Arc de les 
Franqueses participa al XLVI 
Campionat de Catalunya

El XLVI Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc i el VI Campionat Para-Ar-
chery celebrat el diumenge 13 de 
gener de 2013 a Castellar del Vallès va 
comptar amb la major participació de la 
història: 192 esportistes. Es van 
proclamar 26 nous campions de 
Catalunya.
 
Els arquers més joves del Club de Tir 
amb Arc de les Franqueses van fer 
gala d’una gran serenitat en la 
competició i van suportar sense queixa 
el fred que feia al pavelló. Destaca la 
medalla de bronze aconseguida per 
Izan Garcia en la modalitat d’arc 
recorbat en categoria esquirol amb 250 
punts i la cinquena posició en la 
mateixa modalitat de Joan Arnal amb 
233 punts. Guerau Camí va aconseguir 
medalla d’or en la modalitat d'arc nu 
categoria esquirol. Els germans Oriol 

Ros i Adrià Ros van quedar sisens. El 
primer en arc recorbat cadet i el segon 
en arc recorbat aleví.
 
El president del Club, Juan Antonio 
Galo, va competir en arc compost 
categoria sènior. Li van faltar molt pocs 
punts per passar a les eliminatòries 
però va estar tota la jornada donant 
suport als companys. Ángel Galiano es 
va enfrontar en les eliminatòries amb el 
qui va ser finalment el campió de 
Catalunya en la modalitat d’arc nu 
sènior.

Lliurament de l’equipament 
esportiu als monitors del Club A 4 
el km que col·laboren amb el 
programa Entrena la Mitja

El 15 de gener de 2013 va tenir lloc a la 
sala de plens de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès el lliurament de 

l’equipament als monitors del Club A 4 
el km que van col·laborar amb el 
programa Entrena La Mitja a les 
Franqueses. Amb aquest acte es va 
reconèixer la seva tasca envers la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

L’acte va comptar amb la presència del 
regidor d’Esports, José Ramírez, el 
president del club d’atletisme franquesí 
A 4 el km, Toni Flores i, en representa-
ció de l’Associació Esportiva La Mijta, 
Toni Cornellas i Joan Villuendas. Es van 
lliurar 25 equipaments per als monitors, 
que en aquesta edició va comptar amb 
més de 130 inscrits. El paquet constava 
d’una samarreta de màniga curta, unes 
malles i un tallavent.

Les jugadores de l’amateur 
femení del CF Bellavista Milán fan 
un calendari per aconseguir 
recursos econòmics

Les components de l’equip amateur 
femení del CF Bellavista Milán van fer 

un calendari del 2013 amb l’objectiu 
d’obtenir ingressos extres amb la seva 
venda que ajudessin a cobrir el 
pressupost de la temporada.

Aquest conjunt milita en la màxima 
categoria territorial catalana la qual 
cosa suposa un augment de despeses 

molt considerable en relació a la 
categoria on jugaven la campanya 
anterior. Es van editar un total de 500 
calendaris que es venien a un preu de 5 
euros cadascun. Com és habitual en 
aquest tipus de calendari, les jugadores 
de l’amateur femení del CF Bellavista 
Milán sortien als diferents mesos de 
l’any.

Gran tarda d’handbol a les 
Franqueses amb el partit entre el 
BM Granollers i l’US Ivry francès

Les Franqueses del Vallès va viure el 
17 de gener de 2013 una fantàstica 
tarda d’handbol al Pavelló Poliesportiu 
Municipal amb el partit internacional 
que va enfontrar el BM Granollers i 
l’US Ivry, equip de la lliga francesa. Els 
dos equips van jugar amb molta 
intensitat oferint grans moments 
d'handbol. A la mitja part del partit es 
va sortejar una samarreta del BM 
Granollers signada per tots els jugadors 
del primer equip, que va anar a parar a 
una seguidora de l'equip francès. 
Durant el descans també es va 
aprofitar per fer un partidet entre 
l’equip aleví masculí de les Franqueses 
i el del BM Granollers. El resultat final 
del partit entre el BM Granollers i l’Ivry 
francès va ser de 31-26 a favor dels 
primers.

Alta participació al XXI Cros 
Escolar i al XVIII Cros Popular 
malgrat les previsions de mal 
temps

El dissabte 19 de gener de 2013 es va 
celebrar el XXI Cros Escolar i el XVIII 

Cros Popular de les Franqueses del 
Vallès amb una participació molt 
elevada: un total de 430 corredors i 
corredores, una vintena menys que a 
l’edició de l’any passat. Són unes xifres 
molt positives si es tenen en compte les 
previsions d’intenses pluges que hi 
havia per a aquest dia.

La prova, organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports amb la col·labora-
ció del Club Fondistes Bellavista, el club 
A 4 el km, el CB Les Franqueses i 
l’AEH Les Franqueses, amb el suport 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
es va disputar al parc de Milpins de 
Corró d’Avall, com l’any passat.

Com és habitual, les primeres curses 
que es van fer, a partir de dos quarts 
de deu del matí, van ser les dels 
corredors de més edat per tal que els 
nois i noies més petits participessin 
quan les temperatures fossin més altes, 
per bé que el temps va ser molt millor 
de l’esperat i només va ploure en 
alguns moments.

El guanyador del Cros Popular en 
categoria masculina va ser Toni 
Antúnez, de l’equip Aire Esport, mentre 
que en categoria femenina es va 
imposar Carmen Martí, del club A 4 el 
km.

A continuació es van disputar les 
proves de cadet masculí (Andrés 
Campoy, CA Canovelles) i femení 
(Núria Carbonell, CA Montornès), 
infantil masculí (Nabil Aldori, EE la 
Garriga) i femení (Carla Pérez, CA 
Montornès). Cap a les 11 del matí va 
tenir lloc la primera entrega de premis 
de les curses disputades.

A la segona part de la matinal es van 
córrer les curses dels més petits, de 

major a menor edat. Els guanyadors a 
les diferents categories van ser: aleví 
masculí, Álex Salgado, EE la Garriga; 

aleví femení, Inas Kajtih, EE la Garriga; 
benjamí masculí, Álex Lozano, CA 
Granollers; benjamí femení, Aymara 
Danieluk, CA Granollers; prebenjamí 
masculí, Pol Granado, CA Canovelles, 
prebenjamí femení, Carla Casellas, 
Escola Guerau de Liost; mini masculí, 
David Mateos, Escola Colors, i mini 
femení, Noa Robles, Escola Guerau de 
Liost.

El lliurament de premis va anar a 
càrrec de l’alcalde de les Franqueses 
del Vallès, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports, José Ramírez, i els represen-
tants del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental Santi Gener i Maria Antònia 
Jorba. Tots els participants van rebre 
una samarreta commemorativa i 
esmorzar al finalitzar cada cursa. 

Finalitza el Taller de Danses 
realitzat a l’Escola Camins dins 
del programa d’activitats esporti-
ves per a les escoles

La penúltima setmana de gener de 
2013 va finalitzar el Taller de Danses 
que va tenir lloc a l’Escola Camins dins 
del Programa Esportiu per a les 
Escoles del Patronat Municipal 
d’Esports. “Peu Polidor”, “La masove-
ra”, “El ball de la civada”... van ser 
algunes de les danses populars 
catalanes que els alumnes de 1r de 
Primària de l’Escola Camins van ballar 
dins de les classes d’iniciació a la 
Dansa que el Patronat Municipal 

d’Esports porta a terme als centres 
escolars del municipi, a través del 
Programa d’Activitats Esportives per a 
les escoles 2012-2013.

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, 
campió de Catalunya

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, i Cristina 

Sanz, del Club Diagonal, es van 
proclamar campions del XVI Campionat 
de Catalunya, celebrat del 9 al 27 de 
gener de 2013 a les instal·lacions de 
Baix Bowling de Sant Vicenç dels 
Horts.

Artur Colomer, amb un total de 3.825 
pals, (212,50 de mitjana) va guanyar 
amb comoditat la final que va tenir lloc 
el 26 de gener, seguit per Álvaro-José 
Cardona, del Club Barcelona (3.735 
pals). Marcial Ovide (3.675 pals), del 
BC Diagonal de Barcelona, amb una 
sèrie final de 1.301 pals, va assolir la 3a 
posició.

Diumenge 27 va ser el torn de la final 
femenina, Cristina Sanz (3.414 pals), 
del Club Diagonal, va guanyar la prova 
en una ajustada final amb la seva 
companya d’equip Roser Romero 
(3.322 pals) i Lia Mojarro (3.291 pals), 
del Club Seven-3 de Sant Esteve 
Sesrovires.

Les millors sèries va ser per a Marcial 
Ovide i Roser Romero amb 1.301 i 
1.211 pals respectivament, i les millors 
partides les van assolir Cristina Sanz, 
amb 244 pals, i Artur Colomer, amb 
268 pals. La competició estava 
organitzada per la Federació Catalana 
de Bitlles i Bowling amb el suport del 
Consell Català de l’Esport.

FEBRER 2013

El campió olímpic Kiprotich 
guanya la Mitja més 
multitudinària

La 27a edició de la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
disputada el diumenge 3 de febrer de 
2013 va ser la més multitudinària de les 
celebrades fins ara, amb 10.000 
corredors, 2.000 més que en la 
passada edició.

El favorit de la prova, l’actual campió 
olímpic Stephen Kiprotich es va 
imposar amb un temps d’1 h 01 min 15 
s, seguit a 3 segons de Carles Castillejo, 
que va fer una excel·lent cursa. 

Amb aquesta marca Castillejo va batre 
el rècord de Catalunya. En tercer lloc 

va quedar el kenyà David Maru, amb un 
temps d’1 h 3 min 53 s.

En categoria femenina la primera atleta 
va ser la kenyana Jebichi Yator, amb 1 
h 14 min 24 s; la segona, Vanessa 
Veiga, amb 1 h 15 min 1 s; i la tercera, 
la navarresa Raquel Gómez, amb 1 h 
15 min 26 s.

També s’ha de destacar, com passa 
des de fa anys, la gran afluència de 
públic als carrers animant els atletes al 
llarg del recorregut. Al seu pas per les 

Franqueses els atletes també van 
comptar amb el suport de l’Escola 
Municipal de Música Claudi Arimany de 
les Franqueses del Vallès. El Combo de 
l’escola va interpretar diverses peces 
musicals mentre els corredors feien la 
cursa.

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez, van seguir la prova al llarg del 
matí i també van ser presents al 
lliurament de premis de premis que es 
va realitzar en finalitzar la cursa.

Mònica Ausàs i Francesc Garcia, 
elegits millors esportistes 
amateurs a la XVII Nit de l’Esport 
de les Franqueses

La XVII Nit de l’Esport de les Franque-
ses del Vallès, que es va celebrar el 
divendres 8 de febrer, va tornar a ser 
un èxit. 

Més de 400 persones van assistir a 
l’acte organitzat pel Patronat Municipal 
d’Esports en el qual es fa un reconeixe-
ment públic i es premia aquells 
esportistes, persones i entitats 
esportives locals que van destacar pels 
seus èxits i dedicació durant la 
temporada 2011-12.

En aquesta edició es va premiar 
Mònica Ausàs, del Club Balonmano 

CLEBA León, i Francesc Garcia, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses, com a 
millors esportistes amateurs.

Cal destacar que la gala va comptar la 
presència de la granollerina Laia Pons, 
medallista olímpica als Jocs de Londres 
amb l’equip espanyol de natació 
sincronitzada. A més de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
també regidors de l’equip de govern 
Rosa Maria Isidro, Rosa Maria Pruna, 
Esteve Ribalta, Josep Randos, Gisela 
Santos i Vanessa Garcia, eren presents 
a l’acte el director general de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya, Gerard 
Figueras, el diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom, 
el coordinador d’Esports de la Diputa-
ció de Barcelona, Daniel Laga, i el 
senador i president de la Taula 
Assessora de l’Esport Català, Josep 
Maldonado.

El programa de la nit es va iniciar amb 
el lliurament dels diplomes als 73 
nominats i nominades, esportistes de 
les categories promoció masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1999 i 
2003), categoria formació masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1994 i 
1998), categoria amateur masculí i 
femení (nascuts al 1993 i anys 
anteriors) i categoria millor entrena-
dor/a. Després del sopar es va donar 
pas al lliurament dels guardons 
corresponents a les gestes esportives 
en reconeixement per haver assolit 
destacades fites durant la temporada 
2011/2012, als mèrits personals i als 
premis especials.

Acte seguit va arribar l’hora de 
conèixer els millors esportistes en les 
diferents categories. El premir al millor 
entrenador/a va ser per a Xavier 
Corbinos, del Patronat Municipal 

d’Esports, secció handbol, campió de la 
lliga infantil femení d’handbol, 2n 
classificat a la fase sector del Campio-

nat d’Espanya i 3r al Campionat de 
Catalunya. En categoria promoció 
femení, el guardó va ser per a Wiam 
Koubiss, del Karate Nokachi, campiona 
de Catalunya en la disciplina de kumite 
individual i per equips i subcampiona 
de Catalunya en la disciplina de kata. 
En categoria promoció masculí el premi 
va ser per a Oriol Miró, de la Unió 
Ciclista Les Franqueses, guanyador de 
la triatló de l’Ametlla i de la duatló 
d’Altafulla i tercer a la duatló de 

Granollers. En categoria formació 
femení va ser premiada Tania Henán-
dez, del Club Natació Granolers, 
campiona d’Espanya i de Catalunya 
d’hivern i estiu de combo i membre de 
la selecció espanyola infantil de natació 
sincronitzada. En categoria formació 
masculí el guardó va ser per a Pol 
Torres, del BM Granollers, campió de 
Catalunya i d’Espanya per equips i 
subcampió d’Espanya amb la selecció 
catalana. 

Els darrers premis van ser per als 
millors esportistes en categoria 
amateur. En amateur femení la 
guanyadora va ser Mònica Ausàs, del 
Club Balonmano León, jugadora a la 
lliga ABF d’handbol femení, la màxima 
categoria estatal, i membre de la 
selecció espanyola júnior. En categoria 
amateur masculí el guanyador va ser 
Francesc Garcia, de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, 3r classificat en categoria 
elit al campionat de ciclocròs de Lleida, 
4t al ciclocròs de Mataró, 5è a la prova 
del Campionat de Catalunya de Vic i 5è 
a la prova del Campionat de Catalunya 
de Ciclocròs disputada a Corró d’Avall. 

Golbol i corfbol durant la Setmana 
Cultural a l’escola Guerau de Liost

L’escola Guerau de Liost va celebrar, 
del 4 al 8 de febrer de 2013, la 10a 
Setmana Cultural, dedicada enguany a 
“La Vida Saludable”. Durant aquests 
dies es van fer un munt d’activitats 
sobre la bona alimentació, les actituds 

positives i optimistes que ens fan ser 
feliços i també l’activitat física. Entre 
d’altres, es van practicar dos esports 
poc coneguts com el golbol i el corfbol, 
i van poder provar l’experiència de 
desplaçar-se en una cadira de rodes. 
Aquests esports tenen com a principal 
característica que són integradors. Així, 
el golbol el practiquen esportistes 
invidents o deficients visuals i al corfbol 
els equips són mixtos, formats per 
quatre homes i quatre dones.

Més de 350 participants a la 
pedalada L’Aventura és l’aventura 
2013 de la UC Les Franqueses

La pedalada L’Aventura és l’aventura, 
que es va disputar el diumenge 17 de 
febrer de 2013, va tornar a ser un èxit, 
amb 370 participants. La prova, 
organitzada per la Unió Ciclista Les 
Franqueses amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports tenia dos circuits, 
amb sortida i arribada al parc de 
Milpins de Corró d’Avall.  El primer 
circuit, de dificultat alta, era un 
recorregut de 40 km mentre que el 
circuit de dificultat mitjana-baixa era de 
20 km. El guanyador de la cursa en 
categoria masculina va ser Marc 
Trater, mentre que Anna Villar es va 
imposar en categoria femenina. L'acte 

de lliurament dels trofeus va comptar 
amb la presència de l'alcalde de les 
Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, i del regidor d'Esports, José 
Ramírez, així com del president de la 
UC Les Franqueses, Toni Serra. Tots 
els participants van ser obsequiats amb 
una samarreta commemorativa i 
l'esmorzar.

El Facebook del Patronat 
Municipal d’Esports supera els 
1.000 seguidors en el seu primer 
any de creació

A punt de complir-se (març 2013) l’any 
de la creació del Facebook del Patronat 

Municipal d’Esports de les Franqueses 
del Vallès aquest projecte de comunica-
ció 2.0 ja compta amb 1.100 seguidors.

La presència del PME al Facebook, que 
es va produir al mes de març del 2012, 
s’orientava cap a la difusió dels 
esdeveniments i activitats esportives 
que es realitzen al municipi. Aquest 
objectiu de comunicació, de generació 
de debats i d’interacció amb la 
ciutadania que és el Facebook s’està 
aconseguint plenament.

La presència del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses a les 
xarxes socials es complementa amb el 
Twitter, que també s’utilitza per donar a 
conèixer notícies esportives, l’agenda 
esportiva del cap de setmana i 
informacions puntuals.

El Twitter del PME és @Pmesportslf i 
l’adreça de Facebok és www.face-
book.com/patronatmunicipaldes-
ports.lesfranqueses.

Bona experiència de l’Escola de 
Bàsquet a la visita al Palau 
Blaugrana per veure un partit de 
l’Euroleague

El 28 de febrer de 2013 una expedició 
de quaranta persones va assistir al 
partit d’Euroleague entre el Futbol Club 
Barcelona i el Kimski de Moscou. Com 

cada any el Patronat Municipal 
d’Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses organitzen la tradicional 
sortida anual al Palau Blaugrana per 
veure un partit en directe. En aquesta 
ocasió els prop de quaranta franque-
sins van poder veure l’escalfament en 
directe dels jugadors. 

Els més petits, emocionats, van poder 
fotografiar-s’hi. Per la seva banda, els 
jugadors es van mostrar molt simpàtics 
i atents. En un partit molt intents es va 

acabar imposant el FC Barcelona per 
71 a 69.
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Dues seleccions universitàries 
japoneses d’handbol 
s’enfronten als equips de les 
Franqueses

El dimarts 5 de març de 2013 va tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses del Vallès dos partits 
d'handbol de caire amistós amb dues 
seleccions universitàries japoneses que 
realitzaven una estada a Barcelona. 

En un partit es van enfrontar l'equip 
cadet femení de l'Handbol Les 
Franqueses amb el Chugoku Handball 
University Japan, i al segon l'equip 
sènior masculí i el Shikoku Handball 
University Japan. La bona predisposi-

ció per part dels combinats va perme-
tre veure un gran espectacle. 

Com a mostra de benvinguda es va 
entregar a les seleccions japoneses 
unes banderoles representatives i uns 
pins de la celebració del 30è aniversari 
del Patronat Municipal d’Esports. Els 
capitans Paula Bertos i Santi Tomàs 
també van entregar sengles plaques 
commemoratives als capitans dels 
equips japonesos. Acabats els partits es 
va fer una fotografia de grup amb tots 
els presents. 

El regidor d'Esports, José Ramírez, 
acompanyat del president, Rafael 
Rosario, i altres directius de l’AEH Les 
Franqueses, va lliurar de record per la 
seva estada al municipi franquesí una 
reproducció de la façana de l'Ajunta-
ment als dos conjunts universitaris 
japonesos. Finalment es va servir un 
petit refrigeri per a tots els jugadors i 
jugadores.

Donació dels beneficis de la cursa 
“Els 10 km de les Franqueses” a 
l’Hospital de Sant Pau

El 12 de març de 2013 a la tarda es va 
fer a l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona l'acte de donació dels 
beneficis de la cursa Els 10 km de les 
Franqueses amb la presència del Club 
d'Atletisme A 4 el km de les Franque-
ses del Vallès i la Fundació Privada 
Institut Recerca de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP).

Per part de l'IRHSCSP hi van assistir el 
Dr. Barnada, director del servei 
d'Oncologia de l'Hospital de Sant Pau, i 

el Dr. Kulisevsky, Director General 
IRHSCSP, i per part del club A 4 el km 
la impulsora de la cursa, Meritxell 
Riera, i el vicepresident de l’entitat, 
Javier Ramírez.

El Club A 4 el km va lliurar als repre-
sentants de l’hospital un taló per un 
import de 2.415 €, que correspon als 
beneficis que es van assolir a la 1a 
cursa benèfica Els 10 de les Franqueses 
celebrada el 18 de novembre de 2012. 

Els diners es destinaran al Servei 
d'Oncologia Mèdica per realitzar 
estudis d'investigació per a la curació 
del càncer de ronyó.

Sortida del grup d’Activitat Física 
per a la Gent Gran a Manresa

El divendres 15 de març de 2013 el 
grup d’Activitat Física per a la Gent 
Gran va realitzar una sortida al municipi 
de Manresa. Aquesta activitat 
s'emmarca dins del programa de 
passejades “A cent cap als cent”, de la 
Diputació de Barcelona.

El punt de trobada del grup va ser 
l’habitual en aquestes ocasions, el 
Complex Esportiu Municipal de les 

Franqueses, per agafar l’autocar i 
dirigir-se cap a Manresa. Un cop allà 
van rebre els representants de la resta 

de municipis que també participaven 
en l’activitat: Corbera del Llobregat, El 
Prat del Llobregat i Manresa, 350 
participants en total.

La caminada va iniciar-se a les 9.30 h 
al Complex El Congost i van anar fins a 
la Torre de Santa Caterina, per 
continuar la marxa fins a l’Ermita de la 
Guia i, per últim, el darrer tram fins al 
Parc del Cardener. Va ser un recorre-
gut d'11 km. Per finalitzar l’activitat, es 
va realitzar un dinar de germanor amb 
tots els grups.

Finalitza el torneig de Pàdel 
Blackcrown Les Franqueses

El 4 de març de 2013 va començar el 
Torneig de Pàdel Blackcrown organitzat 
per +9 Pàdel i Blackcrown amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. En aquesta competició hi 
van participar 80 parelles repartides en 
les diferents categories: masculí B i C, 
femení B i C i mixta B i C.

El torneig havia de finalitzar el 10 de 
març però a causa de la pluja va 
acabar el dissabte 16 de març. Aquest 
últim dia es van jugar les finals de cada 
categoria i es va fer l’entrega de 
premis, que va comptar amb la 
presència de l’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, i del regidor 
d’Esports, José Ramírez. Tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l’organització i també van 
entrar en el sorteig de diferents regals.

Set equips de les Franqueses 
participen a la Trobada de Mini-
handbol

El 17 de març de 2013 va tenir lloc la 
trobada de minihandbol a Granollers. 

Els equips de les Franqueses que van 
participar-hi van ser un total de set: 1 
prebenjamí, 2 benjamins masculins i 1 
femení, 2 alevins masculins i 1 femení.

El torneig consistia a jugar una fase 
prèvia i a continuació els equips 
classificats jugaven la fase final. El 
prebenjamí i el benjamí masculí van 
passar a la fase final. Van perdre 
davant els que finalment van acabar 
guanyant el torneig, l'Handbol Bordils i 
el BM la Roca 1.

Amb tot, s’ha de destacar la bona 
representació i participació per part de 
tots els jugadors a la trobada i 
felicitar-los per la gran feina feta.

Dos equips del PME a la Trobada 
d’Escoles de Bàsquet

El 17 de març de 2013 es va realitzar la 
tradicional Trobada d'escoles de 
bàsquet que organitza l'Escola Pia de 
Granollers. Dos equips de l'Escola de 
Bàsquet del Patronat Municipal 
d'Esports van participar d'aquesta 
divertida i entretinguda trobada matinal 
que va combinar bàsquet i diversió.

En aquesta edició la trobada es va 
realitzar al Pavelló Congost de 
Granollers i per a molts jugadors/es va 
ser el seu primer partit amb reglament. 
Per part franquesina, van participar-hi 
els equips entrenats per Josep Lozano i 
l'equip dirigit per Sarai Budia i Carla 
Alacambra, tot i que també van anar-hi 
jugadors del grup de l’Escola que 
entrena Guillem Estrada.

El format de trobada d'aquest any 
combinava partits de bàsquet i 
concursos individuals, amb altres 
activitats esportives. Un cop acabats 
els partits i activitats, tots els partici-
pants van ser obsequiats amb un regal 
commemoratiu.

Exitosa participació als 
Tornejos de Setmana Santa 2013 
dels equips de bàsquet del PME

Les vacances de Setmana Santa no 
van aturar el bàsquet. Així, els equips 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
categories mini masculí i cadet femení 
van participar en el X Torneig de 
Cambrils i el I Torneig Mercat del Ram 

de Vic, respectivament.

El mini masculí, entrenat per la Carla 
Alacambra i la Sarai Budia, va estar 
cinc dies a terres tarragonines en un 
torneig de primer nivell on es van 
combinar activitats basquetbolístiques i 
experiències de convivència que molts 
d’ells no oblidaran. Esportivament, van 
assolir la millor classificació en els 
darrers anys de participació: el cinquè 
lloc. El dissabte 23 de març de 2013 
van començar el torneig contra l’equip 
local de Cambrils perdent per un ajustat 
64-58 en un partit d’allò més trepidant. 
L’endemà es van imposar al BC Sant 
Quirze per 67-54 en un molt bon partit 
dels jugadors entrenats per la Carla. 
Molt encert en el llançament i un forta 
defensa tota la pista van ser les claus 
de la victòria. A la tarda, l’esforç del 
matí els va passar factura i van perdre 
per 65-38 contra el Toulouse francès. 
La derrota contra el Toulouse va 
condemnar l’equip a haver de lluitar pel 
cinquè lloc. En aquesta fase es va 
imposar al Bàsquet Altafulla per 70-17 i 
a la darrera jornada es va imposar per 
un contundent 52-33 a l’Escola El 
Salvador de Saragossa. 

El miler de jugadors que van participar 
en aquest torneig (44 equips de 4 
categories diferents) van passar el 25 
de març a les instal·lacions de Port 
Aventura.

Pel que fa al torneig cadet femení, 
l’equip entrenat pel Toni Olivares i 
l’Albert Pericas va fer un paper molt 
digne al I Torneig Mercat del Ram de 
Vic-Femení Osona. La competició, de 
tres dies, es va iniciar el 25 de març i 
les franquesines també van debutar 
amb victòria ajustada i treballada 
contra el CB Torelló (46-50). En el 
següent partit, contra les amfitriones, el 
Femení Osona, van caure en un mal 

partit per 32-49. I en el darrer partit 
d’aquesta primera fase, l’equip 
franquesí va caure derrotat contra 
l’equip italià del Fanfulla. La superioritat 
física de les italianes les va portar a 

perdre per un contundent 34-60. 
Aquesta derrota les portava a lluitar 
per la cinquena posició i en aquesta 
lluita, primer es van imposar de forma 
còmoda al Femení Osona B per 57-35 i 
en el darrer partit de la competició van 
caure derrotades per l’Askatuak de 
Sant Sebastià per un clar 37-60.

Aida González i Judith Berruezo, 
medalla de bronze al 
Campionat europeu de Twirling 

Les franquesines Aida González i Judith 
Berruezo, components del Club Twirling 

La Torreta van obtenir medalla de 
bronze al campionat d'Europa celebrat 
a Amsterdam els dies 28, 29 i 30 de 
març de 2013. A la competició hi van 
prendre part clubs procedents de 
Bèlgica, Noruega, Croàcia, Itàlia i 
França, a més d’Holanda, el país 
amfitrió.

L'infantil masculí d'handbol de les 
Franqueses guanya el Torneig de 
Calella

Després de fer un campionat molt 
complet, l’infantil masculí d’handbol del 
PME Les Franqueses va guanyar el 
prestigiós Torneig de Calella de 2013, 
que va tenir lloc durant el període de 
Setmana Santa. L’equip franquesí va 
superar a la semifinal un equip alemany 
a priori més fort físicament i amb més 
llançament. La final, contra l'Epic 
Casino de Matadepera, va acabar en 
empat. Per determinar el guanyador es 
va realitzar una pròrroga on qualsevol 
petit error donaria la victòria a un o 
altre equip. El punt d’inflexió el va 
posar l'equip franquesí, que es va 
acabar emportant una final molt 
treballada i demostrant els mèrits que 
els van portar a aconseguir del títol de 
campions.
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El conseller Felip Puig repeteix a 
les trobades de petanca de les 
Franqueses

La XVI Trobada de Petanca, organitza-
da pel Club Petanca Corró d’Amunt i el 
Patronat Municipal d’Esports, es va 
celebrar el dissabte 6 d’abril de 2013 a 
la zona esportiva de Corró d’Amunt. 
Diverses entitats del municipi, el CP 
Bellavista, el CP Corró d’Amunt, el CP 
Llerona i el CP Casal d’Avis de Corró 
d’Avall i el de Bellavista, s’havien citat 
per gaudir d’una matinal amistosa. 

El conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, va participar a la Trobada. 
L’afició del conseller per la petanca és 
coneguda i en diverses ocasions ha 
practicat aquest esport amb les entitats 
del municipi. El conseller Felip Puig i 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, van competir entre ells i 
l’alcalde va resultar-ne el guanyador 
–era la primera vegada que superava 
el conseller. En un ambient distès el 
conseller va assegurar que si hagués 
sabut que l’alcalde estaria tan content 
de guanyar-lo li hauria donat peixet en 
trobades passades. Felip Puig va agrair 
la rebuda del poble de Corró d’Amunt i 
va destacar el gran ambient per part de 
tots els jugadors al llarg de la jornada.

Les partides van començar a les nou 
del matí i es van allargar fins a la una. 
A mig matí, pels volts de les deu, es va 
fer una parada per gaudir d’un 
esmorzar de forquilla i ganivet. Un cop 
acabat l’àpat es va entregar un record 
als representants de les entitats de 
petanca de les Franqueses i tots els 
assistents van rebre un metre per, tal i 
com va dir l’alcalde, “establir una única 
mesura quan juguem”. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
regalar al conseller un exemplar del 
llibre que commemora el 30è aniversa-
ri del Patronat, “30 anys al teu costat”, i 
un clauer. Tant el regidor José Ramírez 
com el director-gerent del Patronat 
Municipal d’Esports, Josep Campaña, 
també van jugar a petanca. La regidora 
de Sanitat i Gent Gran i Agricultura, 
Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria 
Pruna, també va fer acte de presència 

a la trobada.

270 ciclistes participen al XVIII 
Trofeu BTT Corró d’Amunt

El Club Ciclista Corró d’Amunt va 
organitzar el XVIII Trofeu BTT Corró 
d’Amunt el diumenge 7 d’abril de 2013. 
La cursa era vàlida per a l’Open 
Barcelona i la Kid’s Cup, i va reunir més 
de 270 ciclistes. El recorregut tenia una 

distància de 7 km exigents i alhora 
divertits per als participants. L’itinerari 
de la Kid’s Cup tenia una distància de 
350 m. El president del CC Corró 
d’Amunt, Josep Mauri, va dir que el 
circuit és dels més valorats pels 
ciclistes gràcies a la combinació de 
zones molt tècniques. 

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, van valorar el 
paisatge de Corró d’Amunt com a ideal 
per a la pràctica de la BTT. Els boscos 
frondosos amb pistes forestals ràpides 
són de les preferides pels amants 
d’aquest esport. 

La Trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix un centenar de nens i 
nenes

Un centenar de nens i nenes va 
prendre part a la tradicional Trobada 
d'escoles de bàsquet de les Franqueses 
2013 que es va celebrar el cap de 
setmana del 13 i el 14 d’abril al pavelló 
poliesportiu municipal.

Un total de 110 participants d'onze 
equips van prendre part a la jornada 
que va organitzar el Patronat Municipal 
d'Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses.

L'activitat, d'allò més divertida i 
didàctica, suposava el primer “partit” 
de la seves carreres basquetbolístiques 
per a molts. Es van jugar partits, tot 
separant tres categories (2005, 2006 i 
2007). Els clubs participants van ser: el 

PME Les Franqueses, el CB Lliçà 
d'Amunt, el CB Vila de Montornès, el 
CB Santa Perpètua i l'Escola Pia de 
Granollers. Els partits es van disputar 
amb les normes del reglament del 
minibàsquet, on no hi ha puntuació, per 
fomentar el principi bàsic d'aquest 
reglament, jugar. Entre partit i partit, 
l'organització de la trobada, els 
entrenadors de bàsquet del PME Les 
Franqueses, van preparar activitats 
paral·leles en què, de forma individual, 
els jugadors i jugadores van poder 
millorar conceptes de bot i tir de 
manera divertida. Un cop acabats els 
partits es va fer l'entrega de medalles 
per a tots els participants i es va 
realitzar un esmorzar de germanor.

9 franquesins participen al XXXV 
Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate

El XXXV Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate es va disputar 
el cap de setmana del 20 i 21 d’abril de 
2013 a Leganés (Madrid) amb uns 500 
participants. Els karatekes tenien fins a 
13 anys i eren de les categories kata, 
kumite y prekumite. Nou components 
del gimnàs Nokachi de les Franqueses 
formaven part de la selecció catalana: 
Xavi Sevillano, Ainoa Astorga, Jordi 

Valdivia, Aaron Raya, Juan Sánchez, 
Izan Sevillano, Rafa Migueles, Roger 
Burriel i Wiam Koubiss. Al campionat 
van destacar les medalles de bronze de 
Roger Burriel i Juan Sánchez en kumite 
masculí i la proclamació com a campió 
d’Espanya de Jordi Valvidia en 
categoria de prekumite masculí. 

Més de 1.100 participants a l’XI 
Caminada Popular de les 
Franqueses

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès, que va tenir lloc el 21 
d’abril de 2013 al matí, va superar els 

1.100 participants, un nou rècord 
d’inscripcions. El Patronat Municipal 
d’Esports, organitzador de l’esdeveni-
ment, havia previst per a aquesta 
onzena edició poder arribar fins a un 
màxim de 1.200, xifra que se situa ja al 
límit de la capacitat logística per fer que 
una caminada d’aquests tipus sigui 
satisfactòria per a tothom.

Com és tradicional, la sortida i arribada 
es va fer des de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

A partir de les 8 del matí els partici-
pants van fer un recorregut per 
diversos punts del municipi, que els va 
portar a esmorzar a la zona esportiva 
municipal de Corró d’Amunt. Una 
vegada van finalitzar la caminada, tots 
els participants van rebre un obsequi 
commemoratiu, que en aquesta ocasió 
era una capelina amb el logotip del 30è 
aniversari del Patronat Municipal 
d’Esports, un entrepà de botifarra i 
també van participar al sorteig de 
diversos obsequis. 

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès va tornar a comptar amb 
la col·laboració del Club Bàsquet Les 
Franqueses i l’AE Handbol Les 
Franqueses.

Els alumnes de l'Escola de Tennis 
de les Franqueses gaudeixen del 
Trofeu Comte de Godó

El 23 d'abril de 2013 l’Escola de Tennis 

Jordi Plana va fer la tradicional sortida 
al Trofeu Comte de Godó. És el tercer 
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del 
Club de Tennis Cardedeu i els alumnes 
de l'Escola de Tennis de les Franqueses 
del Patronat Municipal d’Esports. Uns 
40 alumnes van gaudir de l’ambient del 
Godó veient diferents partits de 
jugadors com Tommy Robredo, 

Nicolay Davydenko, Tomas Berdych, 
entre d’altres, i també van poder 
demanar autògrafs i fer-se fotos amb 
Rafa Nadal.

MAIG 2013

Tercera posició del cadet femení 
d'handbol al sector de Campionat 
d'Espanya a Castro Urdiales

El 10, 11 i 12 de maig de 2013 es va 
disputar la fase sector del Campionat 
d'Espanya d’handbol a Castro Urdiales 
on el cadet femeni d'handbol de les 
Franqueses va participar. 

Al primer partit davant les locals de 
Castro Urdiales van aconseguir una 
gran victòria en guanyar per un ajustat 
22 a 23 gols. L’endemà, dissabte, van 
jugar davant el BM Zuazo, primeres del 
País Basc. L’enfrontament també va 
ser molt igualat fins al tram final, on les 
jugadores basques van marxar en el 
marcador per 8 gols de diferència. 

El diumenge encara hi havia opcions de 
classificació per al Campionat d’Espan-
ya si es guanyava el Villaverde de 

Madrid i acompanyaven els resultats 
dels altres equips. El partit de Villaver-
de va ser molt intens i, tot i començar 
amb un parcial negatiu, les jugadores 
franquesines van tornar al partit 
escurçant la diferència. A partir de la 
segona meitat el Villaverde va marxar 
en el marcador amb un joc molt 
elèctric. 

La participació en aquest sector s’ha de 
considerar positiva, amb bons resultats 
malgrat que només es va aconseguir 
una victòria. Les dues derrotes van ser 
davant de dos equips molt competitius. 
Cal felicitar les jugadores i el cos tècnic 
per la fita aconseguida, uns grans 
resultats que mostren l'esforç i 
constància d'aquest grup.

Es lliuren els premis del concurs 
de fotografia de l’XI Caminada 
Popular

El 14 de maig de 2013 va tenir lloc 
l’acte de lliurament dels premis del 
concurs de fotografia de l’XI Caminada 
Popular de les Franqueses que es va 
celebrar el mes d’abril organitzada pel 
Patronat Municipal d’Esports. 

L’acte de lliurament es va fer a la 
primera planta del Complex Esportiu 
Municipal de les Franqueses, on hi 
havia instal·lada una exposició amb una 
mostra de les fotografies presentades 
enguany al concurs i va anar a càrrec 
de l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

Els guanyadors del concurs de 
fotografia van ser els següents. Primer 
premi, José Antonio Pérez, de Montor-
nès, que va presentar la fotografia “Un 
día espléndido”. El 2n premi va 
correspondre a Ismael Cañas, de les 
Franqueses del Vallès, amb la fotogra-
fia “Reflexant la caminada”. El 3r premi 
va ser per a Imma Puerto Sánchez, de 
Ripollet, per la instantània “Camí de 
roselles”.

L’infantil femení d’handbol, segon 
a la Fase Sector disputada a Elx

L’equip infantil femení d’handbol de les 
Franqueses, que va disputar el 18 i 19 
de maig de 2013 a Elx la Fase Sector 
per accedir al Campionat d’Espanya es 
va quedar a les portes, amb una 
meritòria segona posició. 

A la competició van jugar-hi l’Elx, el 
BM Roquetas i el BM Cartagena, a més 
del conjunt franquesí. Les jugadores 
franquesines van aconseguir dues 
victòries, davant l’Elx, 20-22, i contra el 
BM Cartagena, 16-33. El partit que 
decidia, doncs, el campió de la Fase 
Sector, va ser el que enfrontava les 

franquesines contra el BM Roquetas. El 
rival es va mostrar molt superior i es va 
endur la victòria per 29-16, aconseguint 

així la classificació per al Campionat 
d’Espanya. L’experiència va ser molt 
positiva per a les jugadores, segur que 
no l’oblidaran. Cal felicitar-les i seguir 
endavant, ja que encara tenen molt 
camí per recórrer.

Quim Magán guanya la cursa El 
Trencacoll

La 1a Cursa de Muntanya El Trencacoll 
es va disputar el diumenge 19 de maig 
de 2013 amb 400 corredors, el nombre 
màxim de participants que s’havia fixat 
el Club Ciclista Corró d’Amunt. 

Per primera vegada, el Club Ciclista va 
deixar la bicicleta per un dia i es va 
calçar les vambes per córrer. Per a la 
prova va recuperar el Trencacoll, un 
antic camí que havia quedat en desús i 
inutilitzable. La cursa oferia dos 
recorreguts: un de llarg de 21 km i un 
altre de curt de 10 km. Tant un 
recorregut com l’altre presentaven uns 

terrenys variats, ràpids i tècnics, i de 
diversos nivells que divertien i feien 
suar de valent els participants. 

El campió absolut de la cursa va ser 
Quim Magán (El Món) amb un temps 
d’1 h 28 min 44 s. 

La satisfacció dels corredors va animar 
els organitzadors a muntar una segona 
cursa l’any vinent. Els participants, a 

més de l’excel·lent organització, van 
destacar els paratges naturals del poble 
de Corró d’Amunt que afegien un plus 
d’atracció a la cursa. 

JUNY 2013

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras 
practiquen vela

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras van 
gaudir d'una jornada de vela el 
dimecres 5 de juny de 2013. Dins del 
Programa Escolar de Promoció 
Esportiva (PEPE), entre el Patronat 
Municipal d'Esports i les escoles es va 
organitzar la sortida de bateig de vela 
al Port Olímpic juntament amb el 
Centre Municipal de Vela de Barcelona.
 
El bon temps i vent de la jornada van 
afavorir la pràctica esportiva. Els nens i 
nenes van participar-hi amb molta 
il·lusió i van poder gaudir d’un esport 
diferent. 

600 esportistes a la XXIX Diada 
de l’Esport

La XXIX Diada de l’Esport, organitzada 
pel Patronat Municipal d’Esports, va 
tenir lloc el dissabte 8 de juny de 2013. 
La jornada va aplegar més de 600 
esportistes amb els seus acompan-
yants animant des de les grades.

A partir de les 9 h es van jugar al 
pavelló i a la pista poliesportiva els 
partits de la secció de bàsquet i 
handbol del Patronat Municipal 
d’Esports. També va haver-hi la 
trobada del grup de bàdminton, 
patinatge, aeròbic, gent gran, psicomo-
tricitat i prebenjamí.  

Tots els participants de la XXIX Diada 
de l’Esport van tenir un petit obsequi: 
un pilota de platja. A més de rebre un 
esmorzar o berenar segons la franja 
horària en què juguessin o competissin. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
donar les gràcies a tots els jugadors, 
esportistes, entrenadors, col·labora-
dors, delegats, amics i familiars per 
acompanyar dia a dia tots els petits 

esportistes del Patronat i fer que 
l’esport a les Franqueses no pari de 
créixer.

D’altra banda, el diumenge 9 de juny 
va haver-hi jornada de portes obertes a 

la zona d’aigües del Complex Esportiu 
Municipal. Una cinquantena de 
participants van poder gaudir d’una 
estona a la piscina de les Franqueses, 
ja que hi havia lliure accés.

Més de 400 competidors prenen 
part al IV Trofeu d’equips Karate 
Nokachi de les Franqueses

El 8 de juny de 2013 es va celebrar el 
IV trofeu equips Karate Nokachi on es 
van inscriure 12 clubs d’arreu de 
Catalunya. El trofeu va comptar amb la 
participació de més de 400 competi-
dors. 

Les categories van ser des dels més 
petits de 5 anys fins als sèniors, tots 
ells en modalitat de kumite (combat) i 
per equips. Agustín Núñez i Montse 
Marín, responsables d’aquest esdeve-

niment, es van mostrar molt orgullosos 
i agraïts per la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports, Sidorme, 
Sports Granollers, Esclat i Fck, així com 
amb pares i amics que van fer possible 
la IV festa del karate Nokachi.

Alfonso Guillen i Ana Belén 
García, primers classificats de la 
27a Cursa de Bellavista

Alfonso Guillen i Ana Belén García van 
ser el guanyadors de la 27a edició de la 

Cursa de Bellavista celebrada el 9 de 
juny de 2013. La prova, organitzada pel 
Grup Fondistes de Bellavista, amb el 
suport del Patronat Municipal 
d’Esports, va reunir enguany més de 
700 corredors. La forta pluja del 
dissabte, que va obligar a tornar a 
marcar el circuit, i el fet que la Cursa de 
Pineda, que tradicionalment es feia el 
primer diumenge de mes i enguany ha 
estat el segon, va minvar la presència 
de participants a Bellavista en relació a 
l’any passat.

Es dóna la circumstància que en la 
present edició de la prova el guanyador 
masculí, Alfonso Guillen, i el tercer 
classificat Jordi Martos, són de 
Bellavista. El segon lloc va ser per a 
Gerard Molist. La guanyadora en 
categoria femenina, Ana Belén García, 
resideix a Granollers, però també havia 
estat veïna de Bellavista. El segon lloc 
en categoria femenina va ser per a la 
franquesina de Bellavista i component 
del club A 4 El km, Camen Martín, i el 
tercer per a Mari Martínez.

A banda de la bona organització i un 
traçat exigent i atractiu, cal destacar 
una vegada més la gran quantitat 
d’obsequis que l’organització va lliurar 
als participants. Hi havia una samarreta 
tècnica i pantaló, una bossa de 
productes d’alimentació, així com 
esmorzar i fins i tot aperitiu per a qui li 
venia de gust. També es van sortejar 
120 lots de diversos productes entre els 
participants. 

El lliurament de premis de la 27a Cursa 
de Bellavista va anar a càrrec de 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esport, José 
Ramírez, i el president del Club 
Fondistes de Bellavista, Ramón 
Berruezo.

Maverick i Isaac Viñales visiten el 
Centre Tècnic del Vallès

El pilot de Moto3, Maverick Viñales, i el 
seu cosí i també pilot de la mateixa 
categoria, Isaac Viñales, van visitar el 
Centre Tècnic del Vallès el 12 de juny 
de 2013.

 L’alcalde Francesc Colomé i el director 
del Centre, Joan Montcanut, van rebre 
els pilots, que van visitar les instal·la-

cions i, a continuació, van oferir una 
xerrada als alumnes, que els van poder 

fer preguntes i demanar autògrafs. 

115 alumnes gaudeixen de la 
Jornada de Primària 
organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports

El divendres 14 de juny de 2013 a partir 
de les 9 del matí es va realitzar a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall la Jornada de Primària, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports, que va reunir 115 alumnes. 

Tots els participants eren nens i nenes 
de sisè de les escoles de les Franque-
ses del Vallès, concretament del 
Guerau de Liost, Bellavista Joan Camps 
i Joan Sanpera i Torras. Les escoles 
Colors i Camins no hi van assistir 
perquè encara no tenen alumnes de 
sisè.

Un total de 115 escolars van participar 
en la jornada, que estava dividida en 

diferents esports, futbol, handbol, 
bàsquet i bàdminton, que es realitzaven 
entre el camp de futbol, el pavelló i la 
pista poliesportiva.

Els alumnes estaven dividits en 
diferents equips que portaven una 
samarreta (obsequi del Patronat 
Municipal d’Esports) especial per a 
l’ocasió i d’un color diferent per 
diferenciar-se entre equips.

A mig matí el Patronat Municipal 
d’Esports va obsequiar tots els 

participants amb un bon esmorzar per 
agafar forces de cara a la segona part 
de la jornada.

Abans de finalitzar l’activitat i com a 
cloenda es va fer la tradicional foto de 
grup amb la presència de l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramirez, que 
van tenir l’ocasió de saludar i conversar 
amb els nens i nenes de com havia 
anat la jornada.

Gran acollida de la I Edició del 
Torneig de Futbol Base del CF 
Bellavista Milán

El cap de setmana del 15 i 16 de juny 
de 2013 es va celebrar a la zona 
esportiva municipal de Bellavista la I 
edició del Torneig de Futbol Base del 
CF Bellavista Milán amb una molt bona 
climatologia i molta afluència de públic 
als dos camps. 

El torneig va complir els objectius 
marcats, que eren principalment que 

els participants s'ho passessin bé i 
donar una bona imatge del CF 
Bellavista Milán a nivell organitzatiu, 
esportiu i social.

Resultats de les finals: 
-Categoria escola: 
EF Vallès 4 - CF Parets 2
-Categoria prebenjamí: 
CF Parets 6 - UE Sant Fost 2
-Categoria benjamí: 
FC Argentona 3 - UEC Mataró 6
-Categoria aleví: CF Bellavista Milán  - 
CE Lliçà d'Amunt 2

Exitosa cloenda de temporada del 
Club de Bàsquet Les Franqueses

El diumenge 16 de juny de 2013 el Club 
de Bàsquet Les Franqueses va reunir 
uns cent vuitanta participants en el 
tradicional dinar-cloenda de final de 
temporada. En una jornada d'allò més 

divertida, els petits i els pares van 
realitzar partits i competicions al 
pavelló i un cop acabades les diferents 
activitats els assistents van poder 
gaudir del primer bany de l'any a la 
piscina municipal. Aquest any, com a 
l'anterior edició, una botifarrada amb 
mongetes van servir per acomiadar 

una temporada llarga que ha tingut 
com a premi més especial l'ascens del 
primer equip femení a la Segona 
Divisió Catalana.

Després de la botifarrada la junta 
directiva del club va aprofitar per fer un 
sorteig d'articles de l’entitat. A l'acte hi 
van ser presents el regidor d'Esports, 
José Ramírez, i la regidora de Cultura, 
Rosa M. Isidro.

Sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran a Perata- 
llada, l’Estartit i les Illes Medes

El dijous 20 de juny de 2013 va tenir 
lloc la sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran que organitza 
el Patronat Municipal d’Esports. En 
aquesta ocasió van visitar Peratallada, 
l’Estartit i les Illes Medes.

La jornada va iniciar-se ben d’hora, poc 
abans de les 8 del matí, amb el grup de 
56 persones convocades a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Cal destacar la presència de la regidora 
de Cultura, Rosa Maria Isidro, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

Al voltant de les 10.30 h es va arribar a 
Peratallada, un petit poble que pertany 
al municipi de Forallac, al Baix 
Empordà, i que ha estat declarat 
conjunt històric en formar part d’un 
dels nuclis històrics de l’arquitectura 
medieval més importants de Catalunya. 
Es va fer una visita guiada durant la 
qual es va ensenyar als assistents els 
edificis més representatius: l’església, 

l’antiga casa consistorial i les antigues 
muralles de la ciutat.

Finalitzada la visita a les 13.30 h, el 
grup es va desplaçar a l’Estartit, i més 
concretament al Restaurant la Sal, on 
es va poder degustar un menú molt 
complet amb un arròs de la zona.

Per finalitzar la sortida es va realitzar 
un creuer amb un sorprenent trimarà, 
amb visió submarina -únic a Catalun-
ya-, que es distingeix pel confort del 
seu equipament i l’estabilitat en la 
navegació, sent un exemple de 
seguretat gràcies a tres quilles 
compartimentades, així com per la 
seva cabina submergida, dotada de 
grans finestrals per oferir una visió 
excepcional de la riquesa del fons marí 
de les Illes Medes.

L’AE Pompeu Fabra clou la 
temporada

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d'Amunt la tradicional cloenda de 
l’AE Pompeu Fabra. Com cada any es 
va realitzar el torneig de Mixball, que 
consisteix en una lligueta a punts 
combinant partits de bàsquet i de futbol 
7. Cada partit guanyat sumava 3 punts.

S’hi van inscriure 6 equips, encara que 
finalment només van prendre-hi part 5. 
L' equip guanyador va ser l’AE 
Pompeu Fabra, empatat amb Cullell's 
Team. 

El dia del torneig hi van assistir entre 
participants i acompanyants unes 70 
persones. L’entitat espera tornar a 
repetir aquesta activitat l´any vinent.

Molt seguiment de la 1a edició del 
Memorial Juan Blázquez organit-
zat pel CF Bellavista Milán

El cap de setmana del 22 i 23 de juny 
de 2013 es va celebrar la primera 
edició del Memorial Juan Blázquez, 
organitzada pel Club Futbol Bellavista 
Milán. Aquest torneig va retre home-
natge a la trajectòria de Juan Blázquez, 
reconegut entrenador i home de futbol 
que va morir el passat mes de març a 
l’edat de 64 anys. Entre altres equips 
havia dirigit tres dels participants al 
torneig, la UE Canovelles, l’EC 

Granollers i el CF Bellavista Milán. 
L’altra conjunt participant va ser el CF 
Les Franqueses.

El desenvolupament del torneig va tenir 
molt de seguiment, sobretot el 
dissabte, amb gran afluència de públic i 
mitjans de comunicació. Va ser un 
emotiu reconeixement a una persona 
molt coneguda a nivell futbolístic 
comarcal i també en altres àmbits 
socials i empresarials.

Els resultats dels partits van ser els 
següents:
-Semifinals: CF Les Franqueses 3 - EC 
Granollers 6; CF Bellavista Milán 3 - UE 
Canovelles 1
-Final: CF Bellavista Milán 2 - EC 
Granollers 2 (l’EC Granollers va ser el 
guanyador en vèncer a la tanda de 
penals per 2 gols a 3).

Alta participació d’esportistes i 
familiars a la cloenda de la 
temporada de tennis i pàdel

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la zona esportiva municipal de 
Corró d’Avall la cloenda de la tempora-
da de tennis i pàdel. L’activitat va 
reunir molts participants, que van 
poder gaudir d’una gran matinal 
practicant el seu esport.

En tennis, de les 8.30 a les 10 h van 
prendre-hi part 20 adults. De les 10 a 
les 11 h van fer-ho 22 nens i nenes 
nascuts els anys 2004, 2005 o 2006. De 
les 11 a les 12 h hi van prendre part 20 
nens i nenes dels anys 2001, 2002 o 
2003, i de les 12 a les 13 h, 10 nens i 
nenes del 1996 fins al 2000.

En total, doncs, per la cloenda del 
tennis van passar 72 alumnes i els seus 

corresponents pares i mares o 
familiars, més de 150 persones en 
total, que van poder gaudir de campio-

nats per parelles de pares/mares i fills. 
La matinal també va comptar amb la 
presència del regidor d'Esports, José 
Ramírez.

Pel que fa al pàdel hi van participar uns 
70 alumnes, els quals es van dividir en 
dos quadres per fer un minitorneig 
entre ells (campionat masculí i femení).

A partir de les 13 h tothom que va 
assistir a la jornada va poder gaudir 
d’un refrigeri a la pista poliesportiva 
coberta, on posteriorment va haver-hi 
una entrega d’obsequis i un sorteig de 
diferent material.

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses guanya la Granollers 
Cup de la seva categoria

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses es va classificar com a 
primer de grup a la fase regular de la 
Granollers Cup, després de guanyar 
tots els seus partits. El diumenge 30 de 
juny de 2013, però, era el torn de la 
veritat ja que es jugaven les fases finals 
de la competició.

Així doncs, a vuitens de final van 
guanyar amb comoditat el Helset if, per 
21 gols a 10. A quarts de final van 
guanyar el Charlottelund-1 per 17 a 14, 
en un partit que ja havien sentenciat a 
la mitja part. A semifinals es van 

enfrontar a l’equip Vestby Hk, format 
per unes jugadores noruegues molt 
fortes fisicament, però a qui van poder 
guanyar per 14 a 9. Aquest resultat els 
va donar el pas a la final del torneig, 
que van haver de jugar contra el 
conegut equip de l’Handbol Puig d'en 
Valls d'Eivissa al Palau d'Esports de 
Granollers. Les noies franquesines van 
jugar una molt bona final, que van 
guanyar per 16 gols a 9. 

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, va poder celebrar amb les 

jugadores aquesta victòria tan impor-
tant.

El Pavelló Poliesportiu Municipal i la 
pista coberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall van acollir, 
entre dijous i diumenge, 128 partits de 
la Granollers Cup 2013. Organitzada pel 
BM Granollers amb la col·laboració de 
l’AEH Les Franqueses, aquesta 
competició té com a objectiu promocio-
nar l'handbol i valors com l'esportivitat, 
el respecte i el joc net entre els més 
joves.

JULIOL 2013

Recepció de l’Ajuntament als tres 
equips d’handbol més destacats 
de les Franqueses

Els equips d’handbol del municipi 
continuen sumant èxits esportius. És 
per això que l’Ajuntament els va 
organitzar, com va sent habitual els 
darrers anys, una recepció per 
reconèixer públicament el seu esforç. 

A l’acte, que es va fer el 2 de juliol de 
2013 a la tarda a la sala de plens de 
l’Ajuntament, es va homenatjar els 
integrants del sènior masculí de l’AEH 
Les Franqueses i les integrants dels 
equips cadet i infantil femenins del 
Patronat Municipal d’Esports.
 
L’acte, al qual van assistir l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, i el 
president de l’AEH Les Franqueses, 
Rafael Rosario, a més dels integrants 
dels equips i pares i mares dels 

jugadors, va consistir en el lliurament 
de plaques commemoratives per part 
de l’alcalde als capitans i entrenadors 
de cada equip, el lliurament d’un 
obsequi per part del Patronat a cada 
membre dels equips, la seva signatura 

en el llibre d’honor, i la foto de grup. 
Enguany, a banda de la típica foto dels 
homenatjats a les escales de l’edifici de 
l’ajuntament també se’n van fer una a 
la plaça mirant cap amunt, ja que el 
fotògraf estava situat al balcó. Acte 
seguit es va fer un piscolabis per a tots 
els assistents.

Pel que fa a les gestes esportives 
d’aquests equips, cal recordar que el 
sènior masculí de l’AEH Les Franque-
ses va aconseguir l’ascens a la Segona 
Divisió Catalana en quedar 2n de la 
primera fase del grup B de la 3a Divisió 
Catalana Preferent. Per la seva banda, 
l’equip cadet femení del PME va 
quedar 4t al Campionat de Catalunya, 
3r al sector del Campionat d’Espanya 
que es va fer a Castro Urdiales i 
campió de la Granollers Cup de la seva 
categoria. L’infantil femení del PME va 
quedar 1r de la fase regular de la Lliga 
Catalana, subcampió de Catalunya i 2n 
al sector del Campionat d’Espanya 
celebrat a Elx.

Recepció de l’Ajuntament als 
equips sèniors femenins del CE 
Llerona i del CB Les 
Franqueses

El 3 de juliol de 2013 a la tarda, 
l’Ajuntament va fer una recepció als 
equips sèniors femenins del Club 
Esportiu Llerona i del Club Bàsquet Les 
Franqueses per reconèixer públicament 

la bona temporada que van fer i que va 
acabar amb l’ascens de categoria de 
tots dos equips. L’amateur femení del 
CE Llerona va pujar a la lliga Preferent i 
el sènior femení del CB Les Franqueses 
ho va fer a la 2a Divisió Catalana.
 
L’homenatge va tenir lloc a la sala de 
plens de l’Ajuntament i com el dia 
anterior, dia en què es va fer la 
recepció a tres equips d’handbol del 
municipi, el procediment va ser el 
mateix: atorgament de plaques als 

representants de cada equip, entrega 
d’un petit obsequi i signatura en el 
Llibre d’Honor d’Esports per part de 
cada integrant dels equips, foto de grup 
i piscolabis final al darrere de l’edifici 
consistorial.
 
A banda de jugadores i entrenadors 
dels clubs, a l’acte també hi van assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el president del CE Llerona, 
Jaume Viñas, i el del CB Les Franque-
ses, Esteve Moliner.

La Societat de Caçadors participa 
a la Festa Major de Bellavista

La Societat de Caçadors de Bellavista 
va participar enguany a la Festa Major 
de Bellavista. En concret, va organitzar 
un campionat de tir el dia 6 de juliol de 
2013. L’entitat franquesina va muntar 
un recorregut de caça al Camp de Tir 
de les Franqueses, situat al camp de Ca 
l’Aymerich de Corró d’Amunt. L’activi-
tat va començar a les 9 del matí i va 
comptar amb una bona participació.

Destacada participació del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses al 
LXIV Campionat de 
Catalunya Absolut i XVI Para-Ar-
chery

El LXIV Campionat de Catalunya 
Absolut i XVI Para-Archery es a 
celebrar el 7 de juliol de 2013 a l'estadi 
de Can Jofresa de Terrassa. Hi van 
participar 115 esportistes representants 
de diferents clubs de Catalunya i va 
destacar la presència del president de 
la Federació Catalana de Tir amb Arc, 
Francesc Altarriba, i el subdirector 
general d'Activitats Esportives i 
Infraestructures del Consell Català de 
l'Esport, Oriol Marcé.

Tots els participants van enfrontar-se a 
un doble repte: mesurar-se amb altres 
arquers i aguantar una forta calor. El 
Club de Tir amb Arc Les Franqueses va 
participar en el Campionat amb 12 
arquers i va obtenir resultats notables 
en les diferents categories i modalitats 
en què van participar.
 
En la modalitat d'arc recorbat categoria 
esquirol va destacar el primer lloc 
d'Izan Garcia amb 301 punts i el tercer 

lloc de Guerau Camí amb 183 punts en 
la distància de 12 metres.
 
En la modalitat d’arc recorbat categoria 
benjamí Ruben Ruiz va obtenir una 
meritòria tercera plaça amb 315 punts 
en una atapeïda competició on entre el 
segon i quart classificat només hi va 
haver 2 punts de diferència, i a més, el 
guanyador va batre rècord del 
campionat. Joan Arnal va obtenir la 
quarta plaça amb 314 punts.

Claudia Gómez va obtenir el primer lloc 
en la modalitat d'arc recorbat categoria 
aleví femení amb 554 punts tirant a 
dues distàncies, una primera tanda a 

30 metres i una segona a 18 metres. 
En aquesta mateixa modalitat en 
masculí Alfred Rodriguez va aconseguir 
la quarta plaça amb 492 punts i també 
va destacar la bona classificació 
d'Arnau Altarriba incorporat recent-
ment al Club.

Una altra nova incorporació al Club, 
Sonia Arredondo, va obtenir una 
meritòria cinquena plaça en arc 
recorbat novell tirant a 50 i a 30 
metres.
 
Alicia Viladomiu va ser primera en la 
seva categoria, arc nu sènior femení, 
amb 256 punts a gran distància de la 
segona classificada, tirant a 30 i 18 
metres. En aquesta mateixa modalitat 
en masculí, els arquers Ramon, Àngel i 
Jordi van enfontrar-se als millors de 
Catalunya obtenint uns resultats que 
amb seguretat milloraran en futurs 
esdeveniments.

S’inaugura el primer parc indoor 
d’Europa dedicat als esports 
extrems

El 4 de juliol 2013 es va obrir al públic el 
Green Indoor Park, el primer parc d’oci 
d’Europa que combina esports extrems 
amb activitats recreatives. Aquest 

equipament pioner ocupa 25.000 m2 
de superficie en unes antigues naus 
situades al camí de Can Carreró de les 
Franqueses. L’espai el van inaugurar 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el secretari general de 
l’Esport, Ivan Tibau, i el director general 
del Green Indoor Park, Hugo Arnaiz.
Al parc s’hi poden trobar des 
d’instal·lacions amb rampes per 

practicar esports extrems com l’skate, 
els patins o les bicicletes BMX, un 
circuit de karts elèctrics, màquines de 
jocs que simulen les curses de Fórmula 
1, escalèxtric, jocs infantils amb 
inflables, un rocòdrom, circuit de trial, 
etc. La inversió que s’ha fet per 
condicionar les naus és d’1,5 milions 
d’euros i ha permès crear una vintena 
de llocs de treball fixos. L’horari 
d’obertura és de dimecres a divendres 
de 16 a 22 h i els dissabtes i els 
diumenges de 10 a 20 h, i les tarifes 
van des dels 2 euros de l’entrada de 
visitant fins al 16 euros per a un dia 
complet.

A banda de la passejada per totes les 
instal·lacions, els representants polítics 
van voler provar els karts elèctrics i van 
fer unes quantes voltes al circuit. Al 
final de l’acte inaugural, tant l’alcalde 
de les Franqueses com el secretari 
general de l’Esport van firmar a sobre 
d’un dels grans grafits que hi ha per 
totes les parets de l’espai, la majoria 
dels quals són obra del conegut grafiter 
barceloní Berok.

A banda de l’alcalde, també van ser 
presents a la inauguració per part de 
l’equip de govern de l’Ajuntament de 
les Franqueses el regidor d’Esports, 
José Ramírez, la regidora de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut, Rosa M. 
Isidro, el regidor d’Urbanisme, Esteve 
Ribalta, la regidora de Polítiques 
Socials, Gisela Santos, i la d’Obres i 
Serveis, Vanessa García.

Finalitzen amb èxit les 
activitats d'estiu del Patronat 
Municipal d'Esports

El 26 de juliol de 2013 van finalitzar les 
activitats esportives d'estiu que 
organitza el Patronat Municipal 
d'Esports. En aquesta edició, el Juliol 
Esportiu va comptar amb un total de 
357 participants d’edats compreses 
entre els 5 i els 16 anys. Com cada any 
els nens i les nenes van poder utilitzar 
pràcticament tots els espais esportius 
de què disposa la zona esportiva de 
Corró d'Avall: el camp de futbol, el 
camp de futbol 7, pistes de tennis, el 
pavelló, la pista poliesportiva i les 
piscines cobertes i descobertes del 
Complex Esportiu Municipal de les 
Franqueses. En tots aquests espais es 
van poder realitzar activitats esportives 
com ara futbol, bàsquet, handbol, 
tennis, voleibol, bàdminton, etc.

També es van portar a terme altres 
activitats fora de la zona esportiva com 
ara la cursa d'orientació al parc de 
Milpins i la bicicletada que es va 
realitzar en un circuit pel poble amb 
sortida i arribada a la zona esportiva 
municipal. Aquestes activitats es van 
realitzar dins de l'horari del Juliol 
Esportiu, de 9 a 13 h. 

A part de les activitats diàries, cada 
grup va poder realitzar també activitats 
puntuals que duraven matí i tarda fora 
de les Franqueses:
-Sant Quintí de Mediona: circuit de 
tirolines
-Navarcles: caiac, escalada, canoa
-Collbató: “trekking” per la muntanya i 
escalada
-Parc Vallparadís: cursa d'orientació i 
escalada al rocòdrom
-Saldes: taller d'orientació i circuit de 
tirolines i ponts de mico

També s'ha de destacar la sortida que 
es va fer als Campionats del Món de 
Natació que es van portar a terme a la 
ciutat de Barcelona.

Per altra banda, el 26 de juliol també va 
acabar l'Escola de tennis i pàdel d'estiu. 
Aproximadament un centenar de 
participants van gaudir d'aquests 
esports durant el mes de juliol. Pel que 
fa al tennis hi havia grups segons edats 
on els participants van poder fer un 

intensiu cada dia de dilluns a divendres 
en la seva hora programada. En el cas 
del pàdel es van fer grups on cadascun 
d'ells va fer un petit intensiu d’1, 2 o 3 
dies a la setmana.

Per últim, dir que el 26 de juliol també 
van finalitzar els campus de futbol 
organtizats pel CE Llerona i el CF Les 
Franqueses, que es van portar a terme 
a la zona esportiva de Llerona i de 
Corró d'Amunt. Els clubs van acabar 
molt satifets de la participació obtingu-
da.

AGOST 2013

L’equip Missirah de Parets 
guanya el III Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

La final de la tercera edició del Torneig 
Solidari de Futbol de les Franqueses, 
que es va jugar el 17 d’agost de 2013 a 
la tarda al Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Avall, va ser molt disputada. El 
partit, que enfrontava l’equip Missirah 

de Parets del Vallès amb el Banjae de 
Canovelles, va decantar-se a favor dels 
primers, que van acabar guanyant, 
després d’una pròrroga, pel resultat de 
3 gols a 2.

El matx, que va aixecar molta expecta-
ció i va omplir les grades de gom a 
gom, va ser molt emocionant, a causa 
de la igualtat i el bon joc dels dos 
equips. Si bé es van avançar els 
canovellins, els paretans van poder 
empatar el partit, i fins i tot posar-se 
per davant amb un 2 a 1. El Banjae, 
però, no va deixar d’atacar la porteria 
contrària fins que va aconseguir 
l’empat a 2 gols a pocs minuts del final 
del temps reglamentari. Tot apuntava 
que s’hauria de jugar mitja hora més de 
temps extra. I així va ser. A la pròrroga, 

però, només va poder marcar un dels 
dos equips, el Missirah, que va acabar 
enduent-se el torneig.

A l’acte d’entrega de premis van ser-hi 
presents l’alcaldessa accidental de les 
Franqueses, Rosa Maria Pruna, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. A la 
cerimònia es van donar trofeus al millor 
porter i al millor golejador del torneig, 
que van guanyar dos integrants de 
l’equip de Mataró, i als dos equips que 
van disputar la final.

Aquest és el tercer any que se celebra 
aquest torneig que organitza l’Associa-
ció Esportiva d’Immigrants del Vallès 
Oriental, amb seu a Bellavista, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Enguany 
hi han participat deu equips provinents 
de Vic, Mataró, Sabadell, Montornès, 
Parets, Granollers i Canovelles. La 
competició va començar el 22 de juny, 
cosa que va permetre poder disputar 
més partits que l’any passat, tots al 
Camp de Futbol Municipal de Corró 
d’Avall.

El CF Olímpic La Garriga guanya 
el 33è Trofeu Electrocamps de 
futbol

El 31 d’agost de 2013 a la tarda es va 
disputar la 33a edició del Trofeu 
Electrocamps de futbol a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. El 

guanyador del torneig va ser el CF 
Olímpic La Garriga. En segon lloc va 
quedar el CF Les Franqueses i en 
tercer el CF Vilanova del Vallès.

El torneig triangular, que constava de 
tres partits de 45 minuts de durada 
cadascun, va començar a les sis de la 
tarda, amb el partit entre els 
garriguencs i els vilanovins. Aquest 
matx va acabar amb empat a 0 gols i 
es va haver de resoldre a la tanda de 

penals, en què els garriguencs van 
acabar marcant quatre penes 
màximes, mentre que els vilanovins 
només en van transformar tres.

En el següent partit es van enfrontar 
l’equip local i organitzador del torneig, 
el CF Les Franqueses, i el perdedor del 
primer partit, el CF Vilanova del Vallès. 
Els franquesins es van mostrar 
superiors i van acabar guanyant per 1 
gol a 0. El darrer matx va enfrontar el 
conjunt local i l’equip garriguenc. 
Després d’una gran igualtat en el joc 
desenvolupat per ambdós conjunts, 
una rematada dins de l’àrea a les 
acaballes del partit va donar la victòria 
a l’Olímpic La Garriga, que es va 
acabar enduent el torneig. 
A l’entrega de les copes hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, i Marcel Camps i David 
Camps, en representació de l’empresa 
franquesina patrocinadora del torneig, 
Electrocamps.

SETEMBRE 2013

El CE Llerona guanya el III Torneig 
de Futbol Trofeu Ajuntament de 
les Franqueses

El Club Esportiu Llerona es va adjudicar 
el 4 de setembre de 2013 la tercera 
edició del Torneig de Futbol Trofeu 
Ajuntament de les Franqueses en 
derrotar el Club Futbol Les Franqueses 
pel resultat de 2 gols a 0. Al partit pel 
tercer i quart lloc, el CF Bellavista Milan 
va vèncer la US Corró d’Amunt per 3 
gols 1.

El III Torneig de Futbol Trofeu Ajunta-
ment de les Franqueses, organitzat pel 
Patronat Municipal d’Esports amb la 
col·laboració dels clubs participants, els 
més representatius del municipi, es va 
disputar els dies 3 i 4 de setembre.

A les 10 de la nit va començar, al Camp 
de Futbol Municipal de Corró d’Avall, la 
gran final del torneig entre el CE 
Llerona i el CF Les Franqueses, una 
reedició de la final de l’any passat, en 
què va guanyar el CF Les Franqueses 
per 3 gols a 2. El CE Llerona, doncs, 
tenia ganes de revenja i de seguida va 

fer notar que volia endur-se la copa. Al 
minut 9, després d’una jugada indivi-
dual per la banda dreta, Adrià Bona-
chela va driblar el seu defensor al límit 
de l’àrea i va engaltar un potent xut a 
l’escaire que va acabar al fons de la 
xarxa. El CE Llerona va continuar 
dominant la primera part.

A la represa, però, el CF Les Franque-
ses va sortir amb moltes ganes. Amb 

tot, va ser el jugador lleroní Àlex 
Español qui va estar a punt de marcar 
el segon gol per al seu equip enviant la 
pilota al pal al minut 11 de la segona 
part. Vuit minuts després, va ser el CF 
Les Franqueses el que va enviar una 
pilota al pal de la porteria defensada 
pel Llerona, en una jugada en què es 
va reclamar falta al porter. Quan 
semblava que el marcador ja no es 
mouria, Àlex Español va sentenciar la 
final amb el segon gol per al seu equip 
a tres minuts de l’acabament del matx.

A l’entrega dels premis per a tots els 
equips (vals en material esportiu per 
valor de 800 euros per al primer 
classificat, 600 per al segon, 400 per al 
tercer i 200 per al quart), hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, els presidents dels clubs 
i els capitans dels quatre conjunts. Acte 
seguit es va fer la foto de l’equip 
guanyador, que en les tres edicions del 
torneig sempre ha estat un equip 
diferent. En la primera va ser el CF 
Bellavista Milan i en la segona el CF 
Les Franqueses.

Quatre joves arquers del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses 
participen a la 10a edició del 
Trofeu Futurs Campions

El 8 de setembre de 2013 es va 
celebrar la 10a edició del Trofeu de 
Futurs Campions, amb la participació 
de quatre joves arquers del Club de Tir 

jugat, en camp de futbol 7, uns 120 
partits en total. Els resultats de les 
finals, la totalitat de les quals es van 
disputar diumenge a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, van ser els 
següents:
-Prebenjamí: Fundació Marcet, 4 – EC 
Granollers, 0
-Benjamí: Vila-real CF, 1 – Damm, 0
-Aleví: FC Barcelona, 1 – UD Cornellà, 0

En l’edició d’enguany de la competició, 
que ha tornat a organitzar amb èxit 
l’empresa Eventually Sport&Events 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d'Esports de les Franqueses, 

aquest municipi ha estat protagonista 
destacat, ja que ha estat seu de dues 
de les tres categories en la fase prèvia 
del torneig: l’aleví s’ha disputat a les 
instal·lacions municipals de Corró 
d’Avall i la prebenjamí a les de Corró 
d’Amunt.

Primers partits amistosos de la 
temporada de l'Escola de Bàsquet 
del PME

El 13 de desembre de 2013 van tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses els primers partits 

amistosos d’aquesta temporada de 
l’Escola de Bàsquet del Patronat 
Municipal d’Esports. En una hora es 
van disputar molts minipartits que van 
fer gaudir els més menuts de la secció 
de bàsquet. Els equips entrenats per 
Javi Liria i Josep Lozano es van 
enfrontar als de l’Escola del CB 
L'Ametlla. De mica en mica, aquets 
petits van aprenent la normativa del 

bàsquet i el que és més important, 
aprenen tot divertint-se.

Exhibició dels grups d’aeròbic 
escolar del PME

El 14 i 15 de desembre de 2013, el 
Patronat Municipal d’Esports va 
organitzar una exhibició de ball al 
pavelló poliesportiu municipal de Corró 
d'Avall. 

Les 21 nenes dels grups d’aeròbic que 
organitza el PME a les escoles Guerau 
de Liost, Joan Sanpera i Camins van 
mostrar al públic assistent les coreo-
grafies treballades durant aquest 
primer trimestre. Els nervis previs no 
van impedir que les nenes s’ho 
passessin d’allò més bé.

L’aleví femení d’handbol de les 
Franqueses participa a l’Hamboli-
cat d’Igualada

El 15 de desembre de 2013 l’aleví 
femení d’handbol de les Franqueses va 
disputar el torneig Hambolicat amb 
motiu de la Marató de TV3 a Igualada. 

El torneig va durar tot el matí i les 
franquesines van disputar tres partits. 
Els dos primers partits els van jugar 
contra el Tarragona i el Tàrrega A, amb 
reglament aleví expert de la federació. 
Per als qui no coneguin aquesta 
modalitat, es juga a camp sencer i es 
saca de centre després dels gols (una 
introducció a la zona). El tercer partit el 
van jugar amb reglament de minihand-
bol i a camp petit contra el Tàrrega B. 
L’equip franquesí estava format per 
només 6 nenes. Tot i amb això es va 
competir i treballar molt, guanyant el 
primer i el tercer partit i perdent contra 
el Tàrrega A de 2 gols de diferència. 

A més a més dels partits, els partici-
pants del torneig també podien gaudir 
d’una zona lúdica amb inflables, pintura 
de cara i diverses activitats, d’una 
xocolatada gratuïta, i pagant un petit 
import, fins i tot podies fer un passeig 
en globus.

En definitiva, les nenes s’ho van passar 
molt bé i van competir amb moltes 
ganes, tot col·laborant amb la Marató 
de TV3, que aquest any lluitava contra 
les malalties neurodegeneratives.

Presentació dels equips del CF 
Bellavista Milan

El 15 de desembre de 2013 es va fer la 
presentació de tots els equips del Club 
Futbol Bellavista Milan a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
En total van desfilar per la gespa 130 
jugadors i jugadores, esportistes que 
formen part d’un dels dotze equips del 
club de Bellavista. A la presentació hi 
va assistir l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
membres de la renovada junta directiva 
de l’entitat que encapçala Paco Flores.

Consell General del Patronat 
Municipal d’Esports

El 17 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sessió del Consell General 
del Patronat Municipal d’Esports a la 
sala polivalent del Complex Esportiu 
Municipal, acte que va estar presidit pel 
regidor d’Esports, José Ramírez, i que 
va reunir el conjunt de les entitats 
esportives locals i altres entitats, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel Patronat Municipal 
d’Esports durant l’any 2013 i la previsió 
per al 2014.

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millora en les instal·la-
cions esportives, de l’escola esportiva 
municipal, del manteniment de les 
instal·lacions, de les dades de participa-
ció del Patronat i del Complex Esportiu 
Municipal i de la convocatòria de 
subvencions per a activitats esportives 
per a l’any 2014. 

Cal destacar també l’assistència de 
Josep Randos, Rosa M. Isidro i Àngel 
Profitós, regidors de l’Ajuntament i 
membres del Consell d’Administració 
del Patronat Municipal d’Esports. Al 
finalitzar la sessió, el Patronat Munici-
pal d’Esports va oferir un refrigeri a tots 
els assistents per tal d’acomiadar l’any 
esportiu 2013 i felicitar a tothom les 
festes de Nadal.

Esmorzar de Nadal del Grup 
d’Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME

El 19 de desembre de 2013 va tenir lloc 

amb Arc Les Franqueses. La competi-
ció es va fer al camp municipal de tir 
amb arc del Fossat del Castell de 
Montjuïc de Barcelona. 

És un trofeu amb el qual s’inicia la 
temporada i en el qual només partici-
pen les categories dels més joves, és a 
dir, esquirol, benjamí, aleví, infantil, 
cadet i júnior (femení i masculí). Hi va 
haver una assistència rècord de més 
de cinquanta inscrits quatre dels quals 
eren representants del club franquesí, 
que van obtenir bons resultats. Així, 
Izan i Joan van quedar tercers en les 
seves categories (esquirol i benjamí). 
Claudia va quedar primera en aleví 
femení, i Alfred, quart en aleví masculí.

La jornada va ser una festa de l’arc per 
als nens i els familiars. Hi va haver molt 
bon ambient entre tots els nens i 
nenes, reflectint que el tir amb arc és 
més que un esport.

VI Torneig d’handbol Joan 
Sanpera de Festa Major

El 14 de setembre de 2013 va tenir lloc 
el VI Torneig d’handbol Joan Sanpera al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, amb motiu de la Festa 

Major de Corró d’Avall. Des de la 
categoria prebenjamí fins a la infantil, 
els equips van jugar un partit davant el 
BM Granollers de la seva corresponent 
categoria.

Un total de 14 equips van prendre part 
en aquest torneig amb un total de 160 
participants. Els equips van ser 1 
prebenjamí masculí, 2 benjamins 
masculins, 1 aleví femení, 2 alevins 
masculins i 1 infantil masculí. 

Els premis van ser per al 1r i 2n 
classsificat, per al millor jugador del 
partit, el millor jugador local i el màxim 
golejador de l’enfrontament. El regidor 

d’Esports, José Ramírez, va estar 
present a l’entrega de premis.

El Patronat Municipal d’Esports, 
col·laborador d’aquesta activitat que va 
organitzar l’AEH Les Franqueses, va 
obsequiar tots els participants amb un 
esmorzar.

55 corredors participen a la II 
Clàssica Ciclista de les 
Franqueses

El 14 de setembre de 2013 a la tarda es 
va disputar la II Clàssica Ciclista de les 
Franqueses, una cursa organitzada per 
la Unió Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, dins del programa d’actes de 
la Festa Major de Corró d’Avall. La 
distància a recórrer van ser 100 km en 
un circuit de 10 km que discorria per 
carreteres i carrers de Corró d’Avall, 
Llerona i Marata. Un recorregut amb 
pujades curtes i fortes que va fer-se 
molt dur per als 55 ciclistes que van 
prendre la sortida. Els participants 
pertanyien a una d’aquestes tres 
categories: elit, sub23 i master 30.

Cal destacar la presència d’un equip 
francès, el Martigues, que tenia dins les 
seves files el darrer guanyador del tour 
de Bulgària. El guanyador absolut va 
ser el corredor francès Cedric Eusta-
che, amb un temps total de 2 hores i 41 
minuts. Eustache va anar a una 
velocitat mitjana de 42,480 km per 
hora. D’altra banda, el corredor local 
Santi Segú va ser el guanyador a la 
categoria Master 30.

80 jugadors al 3 x 3 de bàsquet de 
la Festa Major de Corró d’Avall

El 14 de setembre de 2013 al matí, 
amb motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall, es va celebrar a la pista 
poliesportiva coberta de la zona 
esportiva municipal un 3 x 3 de bàsquet 
amb els jugadors i jugadores dels 
diferents equips del Patronat Municipal 
d’Esports.

Més de 80 basquetbolistes, de 
categories compreses entre premini i 
cadet, van gaudir de l’esport de la 
cistella competint entre ells separats 
per categories, i en equips de 3 o 4 
jugadors. Després de quatre hores de 

bàsquet, els equips vencedors en les 
diferents categories van ser: en 

categoria premini, Lakers; en mini, 
Toros; en infantil, Guays; i en cadet 
Equip 2.

Tots els participants van rebre esmor-
zar i medalles commemoratives, així 
com obsequis per als equips guanya-
dors.

Trenta participants al 
III Campionat de tie-breaks amb 
motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall

El 14 de setembre de 2013, amb motiu 
de la Festa Major de Corró d'Avall, el 
Patronat Municipal d'Esports va 
organtizar el III Campionat de 
tie-breaks a les pistes de tennis 
municipals de Corró d'Avall. Hi van 
participar una trentena de tennistes, 
entre adults i infants.

Es van fer campionats de tie-breaks a 
15 punts (adults) i pel que fa als més 
joves alguns van fer també tie-breaks a 
15 punts i una lligueta de tots contra 
tots. Cada participant va disputar un 
mínim de 2 partits de tennis. 

El Patronat Municipal d'Esports va 
obsequiar tots els participants amb una 
medalla i esmorzar.

La Festa de la bicicleta urbana 
d’enguany compta amb 200 
participants

El 15 de setembre de 2013 al matí va 
tenir lloc la Festa de la bicicleta urbana 
que tradicionalment organtiza el 
Patronat Municipal d’Esports dins dels 
actes programats de la Festa Major de 
Corró d’Avall. Més de 200 participants 
van poder gaudir d’un circuit urbà 
d’uns 12 km de distància, que va 
passar per Corró d’Avall, Bellavista i 

en el Complex Esportiu Municipal el 
tradicional esmorzar de Nadal de la 
gent gran. Tots els participants (uns 60) 
del Grup d'Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME van poder gaudir de 
l'esmorzar amb la presència de 

l'alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Durant l'acte es va fer un brindis, on es 
va desitjar unes bones festes i un feliç 
2014. Abans d'acabar l'acte tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l'alcalde i del regidor que de 
ben segur serà de bon ús per fer 
activitat física.

Uns 60 alumnes van participar a 
la trobada de Nadal de l’Escola de 
Tennis del PME

El 21 de desembre de 2013 a la tarda, 
l'Escola Municipal de Tennis de les 
Franqueses va realitzar la seva 
tradicional Trobada de Nadal. Hi van 
participar uns 60 alumnes des dels 
nens més petits de l'escola de tennis 
(infants de 5 anys), fins als nois de 
15-16 anys.

La trobada de Nadal va consistir a 
jugar una sèrie de campionats tennís-
tics on els alumnes jugaven un mínim 
de 2 partits. L'objectiu de la Trobada és 
que tots els nens passessin una 
divertida tarda jugant a tennis.

Els resultats dels diferents campionats 
realitzats segons les edats van ser:

-Campionat d'alumnes (anys 
2007-2008): finalista de consolació, 
Miquel Ortega; guanyador de consola-
ció, Marc Argemí; finalista de la fase 
final, Gerard Guiu; guanyador de la fase 
final, Neus Cebrian.
-Campionat d'alumnes (anys 
2005-2006): finalista de consolació, 
Noa Pardillo; guanyador de consolació, 

Gerard Navarro; finalista de la fase 
final, Esteve Ortega; guanyador de la 
fase final, David Müller.
-Campionat d'alumnes (anys 
2002-2003-2004): finalista de consola-
ció, Marc Pérez; guanyador de 
consolació, Daniel Noé; finalista de la 
fase final, Nil Morales; guanyador de la 
fase final, Màxim Chornyy.
-Campionat d'alumnes (anys del 1996 
al 2001): finalista de consolació, Èric 
Cejudo; guanyador de consolació, 
Rafael Barrio; finalista de la fase final, 
David Barrio; guanyador de la fase 
final, Arnau Caralt.

Tots els finalistes i guanyadors van 
rebre com a premi una medalla i tots 
els participants a la trobada de Nadal 
van ser obsequiats amb un suc de 
fruites i una felicitació de Nadal de part 
de l'Escola de Tennis Jordi Plana i del 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès.

Santi Segú i Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista Les 
Franqueses, subcampions de 
Catalunya de Ciclocròs

El 22 de desembre de 2013 es va 
disputar a Manresa el Campionat de 
Catalunya de Ciclocròs, amb la 
participació de corredors de la Unió 
Ciclista Les Franqueses. 

Santi Segú va quedar subcampió de 
Catalunya en la categoria master 30, 
Antoni Serra també va ser subcampió 
de Catalunya en mastrer 60 i Marc 
Ortega va ser 4t en master 40. La 
prova es va disputar en un circuit molt 
tècnic, magnífic per a la pràctica del 
ciclocròs.

El VI Torneig d'Handbol Memorial 
Joan Bufí compta amb la partici-
pació de 26 equips

El 28 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sisena edició del Torneig 
d'Handbol Memorial Joan Bufí al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, organitzat pel club AEH 
Les Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports. 

El format del torneig consistia en què 
cada equip local de les Franqueses, des 
de la categoria escola fins al juvenil 

femení (13 en total), jugués un partit 
davant un equip rival. Els clubs 
convidats van ser la Llagosta, la 
Garriga, Polinyà, Sant Esteve de 
Palautordera, BM Granollers, Montme-
ló i Canovelles.

Un cop finalitzat el partit corresponent 
es van determinar els trofeus al primer 
classificat, segon classificat, millor 
jugador, màxim golejador, regularitat i 
millor jugador local de cada partit i 
categoria. Els més petits, d'infantil fins 
a l'escola, van tenir, a més, una copa 
individual per la seva participació al 
torneig. 

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

Tres corredors de la Unió Ciclista 
Les Franqueses- Bicicletes Segú 
fan podi a la classificació final de 
la Copa Catalana de Ciclocròs

Tres ciclistes franquesins van pujar el 
29 de desembre de 2013 al podi de la 
classificació final de la Copa Catalana 
de Ciclocròs, després dels bons 
resultats obtinguts a la darrera cursa de 
la temporada, que es va disputar a Vic. 
Així doncs, Toni Serra es va proclamar 
campió en la categoria Master 60, i 
Santi Segú i Marc Ortega van quedar 
subcampions a la categoria Master 30 i 
Master 40, respectivament. 

Tots tres són membres de la Unió 
Ciclista Les Franqueses-Bicicletes 
Segú. En la cursa disputada a Vic, els 

resultats d’aquests tres ciclistes 
franquesins van ser els següents: Toni 
Serra va quedar en 2n lloc, i Santi Segú 
i Marc Ortega van quedar en 4a 
posició. Per la seva banda, Pere 
Amadó també va fer una gran cursa i 
va acabar 3r en Master 30.
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Llerona. La sortida i l’arribada va ser la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall i tots els participants van rebre 
a l’arribada un obsequi de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu de la Setmana 
de la mobilitat sostenible i segura (una 
matrícula per a la bicicleta i un clauer) i 
ampolles d’aigua que va oferir el PME 
a tots els ciclistes.

Un cententar de participants al III 
Campionat de pàdel de Festa 
Major

El 13, 14 i 15 de setembre de 2013 es 
va disputar el tradicional Campionat de 
pàdel de festa major. Aquest tercera 
edició va començar el divendres a la 
tarda i va durar fins al diumenge al 
migdia, que es van disputar les finals de 
cada categoria: masculina, femenina i 

mixta. Al torneig hi van participar un 
centenar de persones, les quals van 
gaudir del pàdel durant tot el cap de 
setmana. Els campions i subcampions 
de la fase final van rebre per part del 
regidor d’Esports, José Ramírez, una 
copa com a reconeixement de la fita 
aconseguida, i els campions i subcam-
pions de consolació una medalla.

Classificació del Torneig:
-Categoria masculina: fase final: 
guanyadors del torneig, Manel Parra i 
José Martínez; subcampions, Marc 
Navarro i Alfons Ferreira. Consolació: 
guanyadors, Manel Valero i Pedro 
González; subcampions, Francesc 
Guardiola i Joan Pol Minguet  
-Categoria femenina: fase final: 
guanyadores del torneig, Gina Jorba i 
Lídia Ganduxé; subcampiones, M. Pau 
Nualart i Marta Maraña. Consolació: 
guanyadores, Mònica Diez i Anna 
Caparrós; subcampiones, Pilar Torras i 
Judit Bartolí
-Categoria mixta: fase final: guanyadors 
del torneig, M. Pau Nualart i Guillem 
Pujol; subcampions: Gina Jorba i Joan 
Pol Minguet. Consolació: guanyadors, 

Irene Vila i Joan Barceló; subcampions, 
Mònica Fernández i Jordi Galan

Èxit de la Tirada de Festa Major

Com cada any, incorporada dins de la 
Festa Major de Corró d'Avall, el 15 de 
setembre de 2013 el Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses va celebrar una 

tirada social que va consistir, d'una 
banda, en una exhibició dels arquers 
del club i, de l’altra, en una jornada de 
portes obertes a les persones que van 
voler provar aquest esport. 

Hi va haver presència de veïns de les 
Franqueses durant tota la jornada, 
especialment d’infants, alguns dels 
quals van demostrar excel·lents 
condicions per a la pràctica del tir amb 
arc. L'acte va finalitzar amb un aperitiu 
per als arquers i assistents.

Santi Segú guanya el 
Campionat de Contrarellotge de la 
Unió Ciclista 
Les Franqueses

El 22 de setembre de 2013 la Unió 
Ciclista Les Franqueses va organitzar el 
seu Campionat de Contrarellotge, 
aquest any amb la novetat que es van 
fer les dues cronos en un mateix dia: la 
de Corró i la cronoescalada de 
Montmany. Un total de 36 corredors 
van participar-hi. 

El guanyador de la crono de Corró va 
ser Miquel Novellas, amb un temps de 
13 minuts i 14 segons, i el guanyador 
de la crono de Montmany va ser Santi 
Segú, amb un temps de 9 minuts i 34 
segons. La suma dels temps va fer que 
el guanyador final fos Santi Segú. En 
les diferents categories, els guanyadors 
van ser els següents: Femina, Laura 
Cunillera; Elit, Oriol Aguilera; Master 
30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; 
Master 50, Chris Goere.

El Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació professional de 
jugadors

Des del mes d’octubre de 2013 i fins al 
mes de juny de 2014, el camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació per a jugadors de futbol 
impulsat per entrenadors majoritària-
ment provinents del RCD Espanyol. 
Molts d’ells són vallesans, com el 
franquesí Carles Martínez, entrenador 
de l’infantil de l’Espanyol, el roquerol 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del club barceloní, Xavi 
Díaz, responsable de Mitjans Audiovi-
suals i Anàlisi del Joc del Futbol Base 
de l’Espanyol, i Oriol Olivé, de l’RCDE 
Stage. Completen l’equip tècnic Joan 
Argemí, del FC Cardedeu, i Ferran 
Bramona, del RCDE Stage. Hi ha 
apuntats uns 30 jugadors, que entrenen 
els dilluns i dimarts de 17.30 a 19.30 h.

Segons l’empresa que han creat 
aquests tècnics per poder fer aquesta 
activitat, Alwaysoccer Barcelona, “els 
objectius i continguts de les sessions 
d’entrenament estan orientats a la 
millora tècnica i tàctica del jugador, per 
aconseguir que aquest resolgui amb 
èxit les diferents situacions exigides pel 
joc”. Així, els principals atractius 
d’aquesta oferta són els entrenaments 
en grups reduïts, la metodologia 
adequada a cada edat, l’aprofundiment 
de la tècnica individual i col·lectiva, la 
millora dels conceptes tàctics, els 
consells dietètics i mèdics, i l’assesso-
rament al jugador en tot allò que 
envolta el món del futbol. 

El passat 23 de setembre, dins de les 
jornades de portes obertes que va 
oferir l’empresa, els joves assistents 
van rebre la visita de l’entrenador de 
porters i exporter de l’Espanyol Tommy 
N’Kono, responsable del centre de 
tecnificació per a porters que tindrà lloc 
els mateixos dies i hores al camp de 
futbol de Corró d’Amunt.

El lligam d’aquest centre de tecnificació 
amb el club blanc-i-blau és molt estret. 
Un dels incentius que ofereix és que, si 
la direcció d’Alwaysoccer ho creu 
convenient basant-se en la qualitat de 
cada jugador, els alumnes podran fer 

les proves per entrar al RCD Espanyol 
gestionades des del centre.
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La franquesina Anna Riera queda 
segona a la Marató de Collserola

Anna Riera i Pla, veïna de Corró d’Avall 
de 47 anys, va quedar en segona 

posició de la general femenina a la XIX 
edició de la Marató de Collserola, que 
es va disputar el 6 d’octubre de 2013. 
Es tracta d’una de les clàssiques de les 
curses de muntanya. El Patronat 
Municipal d’Esports felicita per aquesta 
gesta l’atleta del Club Atletisme 
Canovelles i l’anima perquè continuï 
aconseguint èxits.

Jornada d’hípica per a 18 alumnes 
de la Fundació Apadis

El 17 d’octubre de 2013, 18 alumes del 
curs de formació laboral Plusmotiva de 
la Fundació Apadis van poder gaudir 
d’una jornada d’equitació adaptada 
dirigida pels professionals del Centre 
Hípic Mas Batlló, del municipi de Malla.

Els nois i noies van poder comprovar 
que l’equitació adaptada afavoreix la 
millora de l’equilibri i la mobilitat, la 
comunicació, la millora del to muscular, 
la deambulació i la coordinació, el 
control dels reflexos, la relaxació que 
aporta i la millora de l’autoestima. Com 
que l’activitat s’aconsegueix fer molt 
ràpidament, el reforç positiu per a la 
persona és immediat.

Gràcies a la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Diputació de 
Barcelona, aquests nois i noies van 

gaudir d’un dia rodó, que va culminar 
amb un dinar dins de les mateixes 
intal·lacions.

L’equip franquesí format per Santi 
Segú i Marc Ortega guanya les 3 
hores de resistència de BTT de 
Corró d’Amunt

El 20 d’octubre de 2013 es va disputar 
la setena edició de les 3 hores de 
resistència de BTT de Corró d’Amunt, 
enguany darrera prova puntuable de la 
I Challenge Resistència BTT del Vallès. 
Hi va haver més participació que mai 
amb 52 equips i 110 corredors en total. 
El guanyador de la prova va ser l’equip 
format pels franquesins de la UCLF 
Santi Segú i Marc Ortega, mentre que 
en el global de la classificació d’aquesta 
primera Challenge va quedar en primer 
lloc l’equip del celoní Tomàs Misser.

Enguany, l’organització, el Club Ciclista 
Corró d’Amunt, va fer un canvi en la 
sortida i la meta del recorregut. Fins 
ara havia estat a la finca de la Nissan i 
aquesta vegada s’ha fet al centre de 
Corró d’Amunt, concretament a la 

carretera, a la zona esportiva, entre el 
camí del restaurant Tastaolletes i el 
restaurant Les Quatre Llunes. Un canvi 
que ha agradat molt els participants i 
que ha fet més atractiva la cursa per a 
la gent del poble.

El premi al club que va aportar més 
participants a la cursa va ser per al 
T-Bikes de Lliçà d’Amunt. Cal recordar 
que també es va disputar la cursa d’1 
hora de resistència infantil, amb la 
participació de 21 corredors, dos dels 
quals de Corró d’Amunt.

Una de les anècdotes de les 3 hores de 
resistència BTT de Corró d’Amunt 
d’enguany va ser la presència d’un 
equip de TV3, atret per la tecnologia 
dels xips controladors que portaven els 

participants, una novetat en aquest 
tipus de curses.

Els clubs de bàsquet i d’handbol 
de les Franqueses van rebre el 
premi Trofeu 
Campions del Mundo 
Deportivo

El 25 d’octubre de 2013 el diari esportiu 
Mundo Deportivo i El Corte Inglés van 
organitzar una nova edició –la trente-
na– del Trofeu Campions, en què 
s’homenatja els clubs catalans per les 
gestes esportives que van aconseguir 
la passada temporada. Enguany hi van 
anar 215 equips de 26 disciplines que o 
bé van quedar campions de les seves 
lligues o bé van pujar de categoria. El 
nostre municipi també va ser-hi 
present, de la mà del Club Bàsquet Les 
Franqueses i de l’AE Handbol Les 
Franqueses.

En concret, es va premiar el CB per 
haver assolit l’ascens a 2a Catalana de 
l’equip sènior femení i l’AEH per 
l’ascens a 2a Catalana del seu sènior 
masculí. Van ser presents a l’acte en 
representació d’aquests clubs Esteve 
Moliner, president del CB Les Franque-
ses, i Mireia Gassull i Carme Ortega, de 
l’AEH Les Franqueses, que van 
assistir-hi en substitució del seu 
president, Rafael Rosario, que no hi va 
poder anar per motius laborals. A més, 
també van assistir a la gala l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

El lliurament de premis va tenir lloc a 
l’Hotel Juan Carlos I de Barcelona i va 
comptar amb l’assistència de 500 
persones.

Gran matinal de ciclocròs 
diumenge al parc de Milpins

El 27 d’octubre de 2013 al matí es va 
disputar al parc de Milpins de Corró 
d’Avall la primera prova de la Copa 
Catalana de Ciclocròs d’aquesta 
temporada, amb la participació de 127 
ciclistes. L’organització d’aquesta 
activitat va anar a càrrec de la Unió 
Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports.

Es van disputar tres curses, una per a 

les categories d’aleví, infantil i cadet, 
una altra per a les categories júnior, 
fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la 
darrera per a master 30, elit i sub 23. El 
guanyador de la cursa en elit va ser el 
celoní Tomàs Misser. Pel que fa al 

palmarès franquesí, cal destacar el 
segon lloc de Santi Segú a la categoria 
master 30, el segon lloc de Marc 
Ortega a la master 40, i el primer lloc 
d’Antoni Serra a la master 60.

El Patronat Municipal d’Esports 
renova els convenis de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses i amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Club Bàsquet Les Franqueses i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses van renovar durant el mes 
d’octubre de 2013 els convenis de 
col·laboració que van signar l’any 
passat amb el Patronat Municipal 
d'Esports. Aquest és el tercer any que 
es formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
Patronat i el CB Les Franqueses, i entre 
el Patronat i l’AEH 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.  

Al conveni es marca que el Patronat 
Municipal d’Esports serà el responsable 
d’establir la programació i la coordina-
ció d’aquestes activitats, mantenint la 
direcció del programa sota la supervi-
sió de la gerència del Patronat 
Municipal d'Esports. Igualment, el PME 
serà qui sufragarà les despeses 
d’execució dels programes referents 
als següents aspectes: gestió adminis-
trativa, coordinació tècnica, material 
esportiu, instal·lacions esportives, 

llicències, assegurances, arbitratges i 
equips de roba esportiva. Per la seva 
banda, ambdós clubs adquireixen el 
compromís de realitzar el programa 
d’activitats de l'Escola Esportiva 
Municipal i les activitats de promoció a 
les escoles de les Franqueses sota la 
programació, coordinació i supervisió 
del Patronat Municipal d'Esports, així 
com la col·laboració en aquelles 
activitats puntuals que organitzi el 
Patronat Municipal d'Esports.

Finalitza el manteniment 
semestral de la gespa artificial 
dels camps de futbol 
municipals

A finals del mes d’octubre de 2013 van 
finalitzar els treballs de manteniment 
semestral de la gespa artificial dels 
camps de futbol municipal de les 
Franqueses del Vallès per part del 
Patronat Municipal d’Esports.

El manteniment s’ha efectuat als 
camps de futbol 11 i 7 de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, al 
camp de futbol 7 de la Zona Esportiva 
Municipal de Bellavista, al camp de 
futbol de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt i al camp de futbol 
de la Zona Esportiva de Llerona. 

Les tasques de manteniment de la 
gespa van consistir a repassar les 
juntes i l’estat general dels marcatges, 

revisar les males herbes, replantar 
cautxú a les zones més desgastades i 
revisar l’estat general del camp.

Aquestes actuacions de millora 
s’emmarquen dins del pla continuat de 
manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals de les Franque-
ses del Vallès.

El Club Hoquei Les Franqueses 
comença la lliga de veterans

El 28 d’octubre de 2013 el flamant Club 

Hoquei Les Franqueses va disputar el 
partit de la primera jornada de la lliga 
de veterans. 

Va ser un partit molt igualat que el va 
enfrontar a l’Esplugues i que va acabar 
amb derrota franquesina per 1 gol a 4. 
Quan faltaven 5 minuts per a l'acaba-
ment del matx, el resultat era d’empat 

a 1 gol. L’equip visitant va començar a 
pressionar per tota la pista i l’estratègia 
li va donar resultat, ja que va aconse-
guir amb molta fortuna el segon gol. I 
encara va tenir temps per fer pujar al 
marcador l’1 a 4 final.

El grup que s’entrena amb el PME 
per fer la propera edició de la 
Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-
La Garriga es consolida

Durant el mesos d'octubre i novembre 
de 2013 es va anar consolidant el grup 
del programa Entrena la Mitja els 

integrants del qual van fer la inscripció 
al Patronat Municipal d'Esports. Tots 
aquests participants queden els dilluns, 
dimecres i divendres a les 20 h a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall i realitzen l'entrenament que 
dirigeix el Club d’Atletisme A 4 el km.  

Enguany hi ha menys participants, ja 
que molts pobles veïns també realitzen 
aquest programa i perquè molts dels 
participants ja formen part del Club 
d'Atletisme A 4 el km i, per tant, ja 
entrenen de forma regular durant tot 
l'any.

NOVEMBRE 2013

Ppresentació dels equips del CE 
Llerona

L’1 de novembre de 2013, al matí, va 
tenir lloc al camp de futbol de la zona 
esportiva de Llerona la presentació de 
tots els equips que formen part del Club 
Esportiu Llerona la present temporada. 

En total hi van assistir més de 300 
futbolistes, nois i noies, de diferents 
edats, que formen part dels 26 equips 
del club. També hi van ser presents els 
coordinadors, entrenadors i delegats 
de cada equip i els membres de la junta 
directiva del CE Llerona, així com 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez.

El Club A 4 el km participa amb 
setze atletes a la cursa 
Behovia-San Sebastián

Setze atletes del club d’atletisme 
franquesí A 4 el km van participar el 10 
de novembre de 2013 a la cursa 
Behovia-San Sebastián, de 20 km de 
recorregut. 

Les marques que van fer els corredors 
del Club d’Atletisme A 4 el km són les 
següents: Jaume Aragonès, 1 h 11 min 
31 s; Esteban Romero, 1 h 16 min 49 s; 
Joaquim Cardona, 1 h 18 min 40 s; 
Xavier Roca, 1 h 19 min 15 s; Lluís 
González, 1 h 26 min 50 s; Rafa Lora, 1 
h 29 min 20 s; Carmen Martín, 1 h 30 
min 30 s; David Aldonza, 1 h 31 min 14 
s; Jordi Brillas, 1 h 31 min 16 s; Santi 
Carreras, 1 h 32 min 27 s; Daniel 
Priego, 1 h 35 min 22 s; Sergi Alexan-
dri, 1 h 36 min 34 s; Francesca Parra, 1 
h 44 min 51 s; Montse Nzang, 1 h 47 
min 22 s; Núria Buil, 1 h 50 min 4 s; 
Mireia Massot, 1 h 52 min 9 s.

Les instal·lacions esportives reben 
els visitants de 
l'intercanvi Comenius

Alumnes i professors estrangers del 
programa Comenius van visitar 
diversos indrets del municipi al llarg de 
la setmana de l’11 al 17 de novembre 
de 2013. Com que el projecte se 
centrava en l'esport i la salut, l’Escola 

Joan Sanpera i Torras, que va ser  
l'amfitriona d'aquest intercanvi, va 
convidar el grup de visitants a fer una 
visita a les instal·lacions esportives 
municipals, a més a més de la visita 
històrica a l'ajuntament.

En aquesta visita, que va ser concreta-
ment a les instal·lacions esportives de 
Corró d'Avall, el grup va ser rebut pel 
regidor d'Esports, José Ramírez, i el 
director gerent del Patronat Municipal 
d'Esports, Josep Campaña. Un cop feta 
una breu explicació sobre l'equipa-
ment, alumnes i professors van ser 
obsequiats amb el llibre del 30è 

aniversari del Patronat Municipal 
d'Esports. A continuació se'ls va fer 
una visita guiada per les instal·lacions 
en què van poder veure el pavelló 
poliesportiu, el camp de futbol, les 
pistes de tennis, les pistes de pàdel i la 
piscina.

Els visitants, procedents d'Anglaterra, 
Polònia i Islàndia, van marxar el 
diumenge 17. Al llarg dels dies que van 
ser a Catalunya van conèixer el 
municipi de les Franqueses -inclòs 
l'Ajuntament, el seu principal complex 
esportiu i l'entorn general-, la capital de 
comarca, Granollers, i la ciutat de 
Barcelona.

Presentació dels equips 
d’handbol de les Franqueses de la 
temporada 2013-2014

El 16 de novembre de 2013 va tenir lloc 
la presentació de tots els equips 
d’handbol base del Patronat Municipal 
d’Esports juntament amb els equips del 
club AEH Les Franqueses al Pavelló 
Poliesportiu Municipal de les Franque-
ses.

13 equips conformen l’escola d’handbol 
del PME en la temporada 2013-3014: el 
prebenjamí, benjamí masculí A, 
benjamí masculí B, aleví femení A, aleví 
femení B, aleví masculí A, aleví masculí 
B, infantil masculí, infantil femení, cadet 

masculí A, cadet masculí B i cadet 
femení. Per part de l’AEH Les Franque-
ses enguany presenten dos equips, el 
sènior masculí i el juvenil femení.

A partir de les 19 h va tenir lloc la 
desfilada de tots els equips davant 
d'una grada plena. Acte seguit hi van 
haver els parlaments de les autoritats, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el president de l'AEH les 
Franqueses, Rafael Rosario, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez, que van fer 
entrega d'uns rams de flors i plaques a 
tots aquells jugadors que porten 10 
anys practicant handbol al municipi. 

També es va fer un reconeixement als 
periodistes esportius locals Ramon 
Solé, Miqui Güell i Pol Garcia. Per últim, 
es va fer la tradicional foto de grup i 
després les fotografies individuals de 
temporada per a cada equip. 

Abans de la presentació van tenir lloc 
els partits del juvenil femení contra el 
BM Granollers, a les 16 h, i el del cadet 
masculí A contra l’Esplais de Castelló 
d'Empúries, a les 17.30 h. Un cop 
finalitzada la presentació es va jugar el 
partit del sènior masculí davant el 
Vallag, a les 20.15 h.

Francesc Marsol i Ana Belén 
García guanyen la 2a edició de la 
cursa Els 10 km de les Franqueses

El diumenge 17 de novembre de 2013 
a les 10 h va tenir lloc la segona edició 
de la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses, amb sortida i arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El mal temps, tot i que no va 
impedir que la prova se celebrés, va 
fer, això sí, que alguna de les 620 
persones inscrites es quedés casa. 

No va ser el cas de Francesc Marsol i 
Ana Belén García, que van quedar en 
primer lloc en la categoria masculina i 

femenina, respectivament. Marsol va 
fer un temps de 34 min 48 s i Garcia de 
40 min 34 s.

Jaume Aragonès, secretari del Club 
d’Atletisme A 4 el km, entitat que 
organitza la cursa amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, es va mostrar molt satisfet 
amb el nombre de participants, i va 
confirmar que hi haurà una tercera 
edició de la prova l’any vinent.

A banda de la vessant esportiva, 
aquesta cursa té l’objectiu de recaptar 
diners per a la lluita contra el càncer de 
ronyó. Els diners recaptats enguany (un 
mínim de 3 € per inscrit, segons 
Aragonès, més l’aportació de l’empre-
sa patrocinadora Pfizer i la que fa 
l’Ajuntament de les Franqueses) es 
donaran, com l’any passat, a la 
Fundació Privada Institut Recerca de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El Patronat Municipal 
d'Esports signa un conveni amb 
Alwayssoccer

El matí del 22 de novembre de 2013, 
l'empresa Alwayssoccer i el Patronat 
Municipal d'Esports van signar un 
conveni per a l'organització d'activitats 
de formació i promoció esportiva, 
estades i/o jornades de tecnificació al 
municipi de les Franqueses.

Alwayssoccer és una empresa 
especialitzada en l'organització de 
clubs i escoles de futbol, estades, etc. 
El representant de l'empresa va signar 
el conveni amb el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Es planta una alzina per al Bosc 
de La Mitja

El 27 de novembre de 2013 al matí 
diverses autoritats municipals i 
representans de La Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
van plantar una alzina al Bosc de La 
Mitja. Des de 2003 és tradició fer 
créixer el Bosc de La Mitja (a l'avingu-
da de Sant Julià, 64-66, de Granollers), 
per això cada any s'hi planta un arbre. 
Aquest 2013, com que no es tracta 
d'un any olímpic, s'hi ha plantat una 
alzina. A l’acte hi van assistir els 
alcaldes de Granollers i Canovelles, el 

primer tinent de les Franqueses, Esteve 
Ribalta, el regidor d’Esports de les 
Franqueses, José Ramírez, i també el 
regidor d'Esports de la Garriga, Joan 
Esteban, el president de l’AE La Mitja, 
Toni Cornellas, i el president de la 
Federació Catalana d’Atletisme, Joan 
Villuendas, entre altres personalitats. 
Aquest és un dels actes previs a la 
celebració de la cursa.

La primera passejada per a la 
gent gran del cicle “A cent cap als 
cent” té lloc a les Franqueses

El 28 de novembre de 2013 va tenir lloc 
a les Franqueses la primera caminada 
dins el cicle de passejades A cent cap 
als cent que organitza la Diputació de 
Barcelona juntament amb els pobles i 

ciutats adjuntats. Aquest programa va 
destinat a persones de més de 65 anys 
que fan activitat esportiva en el seu 
municipi.

Els pobles convidats van ser Castellde-
fels, Vilanova i la Geltrú i Santa 
Perpètua de Mogoda. En total, uns 170 
participants, que van poder gaudir dels 
camins i espais de les Franqueses. 

La passejada va començar al voltant de 
les 10 h des del Complex Esportiu 
Municipal en sentit Milpins, on es va fer 
una parada per esmorzar i on seguida-
ment es va reprendre la passejada, que 
va arribar fins a Corró d'Amunt. Un cop 
allà es va fer el dinar de germanor i la 
cloenda de l'acte.

Durant la passejada i tota la jornada hi 
va ser present el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Presentació dels equips del CF Les 
Franqueses

Després de l’ajornament del passat 16 
de novembre per mal temps, el 30 de 
novembre de 2013 va tenir lloc a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall la presentació oficial del CF Les 
Franqueses d’aquesta temporada 
2013-2014. L’acte va començar a les 
16 h amb la desfilada dels 21 equips del 
club, uns 170 jugadors en total.

Després de les fotos oficials de cada 
equip, que es van fer amb els cotxes 
d’època que estaven a la gespa i que 
van cedir per a l’ocasió els patrocina-
dors del club, es va jugar el partit de 3a 
Divisió Catalana que enfrontava el 
primer equip del CF Les Franqueses 
contra l’Olímpic de la Garriga, i que va 
acabar en empat a 1 gol.

DESEMBRE 2013

Els equips prebenjamí i 
benjamí masculí d’handbol del 
PME assisteixen a la Trobada 
Handbolicat de la Llagosta

El 6 de desembre de 2013 va tenir lloc 
a la Llagosta la Trobada Handbolicat de 
la Marató de TV3 on cada any 
participen equips d'handbol de les 
Franqueses. Aquest any era el torn 
dels equips prebenjamí de la Laura 
Saperas i del benjamí masculí del Joan 
Lax. La matinal va consistir a jugar 
partits en format triangular davant 
equips com el Granollers, la Llagosta i 
el Polinyà. Un bon matí gaudint de 
l'esport, companyonia i joc net amb els 
companys d'altres municipis.

El Barça, el Vila-real i la Fundació 
Marcet, campions de la Interna-
tional Golden Cup 2013

El FC Barcelona en categoria aleví, el 
Vila-real CF en benjamí i la Fundació 
Marcet en prebenjamí van ser els 
equips campions de la segona edició de 
la International Golden Cup que es va 
disputar entre el 6 i el 8 de desembre a 
les Franqueses i a la Garriga. 

Han jugat el torneig més de 50 equips, 
alguns provinents d’Itàlia, com la 
Roma, o d’altres punts de l’Estat 
espanyol, com l’Atlético de Madrid, el 
Vila-real o el Rayo Vallecano, i de clubs 
tan destacats del futbol català com el 
FC Barcelona, el Cornellà, el Sant 
Andreu o l’Europa; uns 700 jugadors 
d’entre 6 i 12 anys d’edat, que han 
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Bateig del km 7 de la Mitja 
Marató amb el nom d’Alfredo 
Codina

El 8 de gener de 2013 es va fer l'acte 
de bateig d'un quilòmetre més de la 
Mitja Marató Granollers-Les Franque-
ses-La Garriga, el km 7, dedicat en 
aquesta ocasió al garriguenc Alfredo 
Codina. El km 7 de la Mitja es troba just 
al davant de l’entrada de la urbanitza-
ció Els Gorchs, a Llerona.

El mateix Alfredo Codina Casals, de 76 
anys, acompanyat dels seus fills Josep i 
Marc, va col·locar la rajola. L’acte va 

comptar amb la presència de l’alcalde 
de les Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, el de Granollers, Josep 
Mayoral, la de la Garriga, Meritxell 
Budó, l’alcalde de Canovelles i 
president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, José Orive, el president 

de l’Associació Esportiva La Mitja, Toni 
Cornellas, així com diversos regidors 
d’aquests ajuntaments i col·laboradors 
de la Mitja.

Toni Cornellas va explicar l’homenatge 
a Alfredo Codina per la seva dedicació 
durant tots aquests anys a la prova. 
Codina es va mostrar molt agraït i 
satisfet de “col·laborar amb tot el que 
es pugui amb el municipi i amb la 
comarca, crec que és el que s’ha de 
fer”. Codina va ser reconegut com a 
ànima i “speaker” de la prova.

60 jugadors participen a la 
jornada de lliga de bàdminton del 
campionat del CEVO

El diumenge 13 de gener de 2013 va 
tenir lloc al pavelló poliesportiu 
municipal de les Franqueses del Vallès 
la jornada de lliga de bàdminton 
corresponent al campionat del CEVO 
(Consell Esportiu del Vallès Oriental). 

Hi van prendre part jugadors de totes 
les poblacions del Vallès Oriental amb 
uns 60 participants entre les diferents 
categories d’infantil, cadet i juvenil, 
masculí i femení. 

L’actuació dels jugadors locals va ser 
notable dins del rànquing. Marta 
Guirado va guanyar en la seva 
categoria en imposar-se a la final a una 

altra jugadora del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, Laura 
Pares, en categoria juvenil femenina. 

En categoria cadet masculí, Borja 
Vinagre va guanyar la seva eliminatòria 
arribant a la final després de superar en 
la semifinal Mario Maqueda, també 
jugador local.

El Club de Tir amb Arc de les 
Franqueses participa al XLVI 
Campionat de Catalunya

El XLVI Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc i el VI Campionat Para-Ar-
chery celebrat el diumenge 13 de 
gener de 2013 a Castellar del Vallès va 
comptar amb la major participació de la 
història: 192 esportistes. Es van 
proclamar 26 nous campions de 
Catalunya.
 
Els arquers més joves del Club de Tir 
amb Arc de les Franqueses van fer 
gala d’una gran serenitat en la 
competició i van suportar sense queixa 
el fred que feia al pavelló. Destaca la 
medalla de bronze aconseguida per 
Izan Garcia en la modalitat d’arc 
recorbat en categoria esquirol amb 250 
punts i la cinquena posició en la 
mateixa modalitat de Joan Arnal amb 
233 punts. Guerau Camí va aconseguir 
medalla d’or en la modalitat d'arc nu 
categoria esquirol. Els germans Oriol 

Ros i Adrià Ros van quedar sisens. El 
primer en arc recorbat cadet i el segon 
en arc recorbat aleví.
 
El president del Club, Juan Antonio 
Galo, va competir en arc compost 
categoria sènior. Li van faltar molt pocs 
punts per passar a les eliminatòries 
però va estar tota la jornada donant 
suport als companys. Ángel Galiano es 
va enfrontar en les eliminatòries amb el 
qui va ser finalment el campió de 
Catalunya en la modalitat d’arc nu 
sènior.

Lliurament de l’equipament 
esportiu als monitors del Club A 4 
el km que col·laboren amb el 
programa Entrena la Mitja

El 15 de gener de 2013 va tenir lloc a la 
sala de plens de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès el lliurament de 

l’equipament als monitors del Club A 4 
el km que van col·laborar amb el 
programa Entrena La Mitja a les 
Franqueses. Amb aquest acte es va 
reconèixer la seva tasca envers la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

L’acte va comptar amb la presència del 
regidor d’Esports, José Ramírez, el 
president del club d’atletisme franquesí 
A 4 el km, Toni Flores i, en representa-
ció de l’Associació Esportiva La Mijta, 
Toni Cornellas i Joan Villuendas. Es van 
lliurar 25 equipaments per als monitors, 
que en aquesta edició va comptar amb 
més de 130 inscrits. El paquet constava 
d’una samarreta de màniga curta, unes 
malles i un tallavent.

Les jugadores de l’amateur 
femení del CF Bellavista Milán fan 
un calendari per aconseguir 
recursos econòmics

Les components de l’equip amateur 
femení del CF Bellavista Milán van fer 

un calendari del 2013 amb l’objectiu 
d’obtenir ingressos extres amb la seva 
venda que ajudessin a cobrir el 
pressupost de la temporada.

Aquest conjunt milita en la màxima 
categoria territorial catalana la qual 
cosa suposa un augment de despeses 

molt considerable en relació a la 
categoria on jugaven la campanya 
anterior. Es van editar un total de 500 
calendaris que es venien a un preu de 5 
euros cadascun. Com és habitual en 
aquest tipus de calendari, les jugadores 
de l’amateur femení del CF Bellavista 
Milán sortien als diferents mesos de 
l’any.

Gran tarda d’handbol a les 
Franqueses amb el partit entre el 
BM Granollers i l’US Ivry francès

Les Franqueses del Vallès va viure el 
17 de gener de 2013 una fantàstica 
tarda d’handbol al Pavelló Poliesportiu 
Municipal amb el partit internacional 
que va enfontrar el BM Granollers i 
l’US Ivry, equip de la lliga francesa. Els 
dos equips van jugar amb molta 
intensitat oferint grans moments 
d'handbol. A la mitja part del partit es 
va sortejar una samarreta del BM 
Granollers signada per tots els jugadors 
del primer equip, que va anar a parar a 
una seguidora de l'equip francès. 
Durant el descans també es va 
aprofitar per fer un partidet entre 
l’equip aleví masculí de les Franqueses 
i el del BM Granollers. El resultat final 
del partit entre el BM Granollers i l’Ivry 
francès va ser de 31-26 a favor dels 
primers.

Alta participació al XXI Cros 
Escolar i al XVIII Cros Popular 
malgrat les previsions de mal 
temps

El dissabte 19 de gener de 2013 es va 
celebrar el XXI Cros Escolar i el XVIII 

Cros Popular de les Franqueses del 
Vallès amb una participació molt 
elevada: un total de 430 corredors i 
corredores, una vintena menys que a 
l’edició de l’any passat. Són unes xifres 
molt positives si es tenen en compte les 
previsions d’intenses pluges que hi 
havia per a aquest dia.

La prova, organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports amb la col·labora-
ció del Club Fondistes Bellavista, el club 
A 4 el km, el CB Les Franqueses i 
l’AEH Les Franqueses, amb el suport 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
es va disputar al parc de Milpins de 
Corró d’Avall, com l’any passat.

Com és habitual, les primeres curses 
que es van fer, a partir de dos quarts 
de deu del matí, van ser les dels 
corredors de més edat per tal que els 
nois i noies més petits participessin 
quan les temperatures fossin més altes, 
per bé que el temps va ser molt millor 
de l’esperat i només va ploure en 
alguns moments.

El guanyador del Cros Popular en 
categoria masculina va ser Toni 
Antúnez, de l’equip Aire Esport, mentre 
que en categoria femenina es va 
imposar Carmen Martí, del club A 4 el 
km.

A continuació es van disputar les 
proves de cadet masculí (Andrés 
Campoy, CA Canovelles) i femení 
(Núria Carbonell, CA Montornès), 
infantil masculí (Nabil Aldori, EE la 
Garriga) i femení (Carla Pérez, CA 
Montornès). Cap a les 11 del matí va 
tenir lloc la primera entrega de premis 
de les curses disputades.

A la segona part de la matinal es van 
córrer les curses dels més petits, de 

major a menor edat. Els guanyadors a 
les diferents categories van ser: aleví 
masculí, Álex Salgado, EE la Garriga; 

aleví femení, Inas Kajtih, EE la Garriga; 
benjamí masculí, Álex Lozano, CA 
Granollers; benjamí femení, Aymara 
Danieluk, CA Granollers; prebenjamí 
masculí, Pol Granado, CA Canovelles, 
prebenjamí femení, Carla Casellas, 
Escola Guerau de Liost; mini masculí, 
David Mateos, Escola Colors, i mini 
femení, Noa Robles, Escola Guerau de 
Liost.

El lliurament de premis va anar a 
càrrec de l’alcalde de les Franqueses 
del Vallès, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports, José Ramírez, i els represen-
tants del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental Santi Gener i Maria Antònia 
Jorba. Tots els participants van rebre 
una samarreta commemorativa i 
esmorzar al finalitzar cada cursa. 

Finalitza el Taller de Danses 
realitzat a l’Escola Camins dins 
del programa d’activitats esporti-
ves per a les escoles

La penúltima setmana de gener de 
2013 va finalitzar el Taller de Danses 
que va tenir lloc a l’Escola Camins dins 
del Programa Esportiu per a les 
Escoles del Patronat Municipal 
d’Esports. “Peu Polidor”, “La masove-
ra”, “El ball de la civada”... van ser 
algunes de les danses populars 
catalanes que els alumnes de 1r de 
Primària de l’Escola Camins van ballar 
dins de les classes d’iniciació a la 
Dansa que el Patronat Municipal 

d’Esports porta a terme als centres 
escolars del municipi, a través del 
Programa d’Activitats Esportives per a 
les escoles 2012-2013.

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, 
campió de Catalunya

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, i Cristina 

Sanz, del Club Diagonal, es van 
proclamar campions del XVI Campionat 
de Catalunya, celebrat del 9 al 27 de 
gener de 2013 a les instal·lacions de 
Baix Bowling de Sant Vicenç dels 
Horts.

Artur Colomer, amb un total de 3.825 
pals, (212,50 de mitjana) va guanyar 
amb comoditat la final que va tenir lloc 
el 26 de gener, seguit per Álvaro-José 
Cardona, del Club Barcelona (3.735 
pals). Marcial Ovide (3.675 pals), del 
BC Diagonal de Barcelona, amb una 
sèrie final de 1.301 pals, va assolir la 3a 
posició.

Diumenge 27 va ser el torn de la final 
femenina, Cristina Sanz (3.414 pals), 
del Club Diagonal, va guanyar la prova 
en una ajustada final amb la seva 
companya d’equip Roser Romero 
(3.322 pals) i Lia Mojarro (3.291 pals), 
del Club Seven-3 de Sant Esteve 
Sesrovires.

Les millors sèries va ser per a Marcial 
Ovide i Roser Romero amb 1.301 i 
1.211 pals respectivament, i les millors 
partides les van assolir Cristina Sanz, 
amb 244 pals, i Artur Colomer, amb 
268 pals. 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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El campió olímpic Kiprotich 
guanya la Mitja més 
multitudinària

La 27a edició de la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
disputada el diumenge 3 de febrer de 
2013 va ser la més multitudinària de les 
celebrades fins ara, amb 10.000 
corredors, 2.000 més que en la 
passada edició.

El favorit de la prova, l’actual campió 
olímpic Stephen Kiprotich es va 
imposar amb un temps d’1 h 01 min 15 
s, seguit a 3 segons de Carles Castillejo, 
que va fer una excel·lent cursa. 

Amb aquesta marca Castillejo va batre 
el rècord de Catalunya. En tercer lloc 

va quedar el kenyà David Maru, amb un 
temps d’1 h 3 min 53 s.

En categoria femenina la primera atleta 
va ser la kenyana Jebichi Yator, amb 1 
h 14 min 24 s; la segona, Vanessa 
Veiga, amb 1 h 15 min 1 s; i la tercera, 
la navarresa Raquel Gómez, amb 1 h 
15 min 26 s.

També s’ha de destacar, com passa 
des de fa anys, la gran afluència de 
públic als carrers animant els atletes al 
llarg del recorregut. Al seu pas per les 

Franqueses els atletes també van 
comptar amb el suport de l’Escola 
Municipal de Música Claudi Arimany de 
les Franqueses del Vallès. El Combo de 
l’escola va interpretar diverses peces 
musicals mentre els corredors feien la 
cursa.

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez, van seguir la prova al llarg del 
matí i també van ser presents al 
lliurament de premis de premis que es 
va realitzar en finalitzar la cursa.

Mònica Ausàs i Francesc Garcia, 
elegits millors esportistes 
amateurs a la XVII Nit de l’Esport 
de les Franqueses

La XVII Nit de l’Esport de les Franque-
ses del Vallès, que es va celebrar el 
divendres 8 de febrer, va tornar a ser 
un èxit. 

Més de 400 persones van assistir a 
l’acte organitzat pel Patronat Municipal 
d’Esports en el qual es fa un reconeixe-
ment públic i es premia aquells 
esportistes, persones i entitats 
esportives locals que van destacar pels 
seus èxits i dedicació durant la 
temporada 2011-12.

En aquesta edició es va premiar 
Mònica Ausàs, del Club Balonmano 

CLEBA León, i Francesc Garcia, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses, com a 
millors esportistes amateurs.

Cal destacar que la gala va comptar la 
presència de la granollerina Laia Pons, 
medallista olímpica als Jocs de Londres 
amb l’equip espanyol de natació 
sincronitzada. A més de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
també regidors de l’equip de govern 
Rosa Maria Isidro, Rosa Maria Pruna, 
Esteve Ribalta, Josep Randos, Gisela 
Santos i Vanessa Garcia, eren presents 
a l’acte el director general de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya, Gerard 
Figueras, el diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom, 
el coordinador d’Esports de la Diputa-
ció de Barcelona, Daniel Laga, i el 
senador i president de la Taula 
Assessora de l’Esport Català, Josep 
Maldonado.

El programa de la nit es va iniciar amb 
el lliurament dels diplomes als 73 
nominats i nominades, esportistes de 
les categories promoció masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1999 i 
2003), categoria formació masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1994 i 
1998), categoria amateur masculí i 
femení (nascuts al 1993 i anys 
anteriors) i categoria millor entrena-
dor/a. Després del sopar es va donar 
pas al lliurament dels guardons 
corresponents a les gestes esportives 
en reconeixement per haver assolit 
destacades fites durant la temporada 
2011/2012, als mèrits personals i als 
premis especials.

Acte seguit va arribar l’hora de 
conèixer els millors esportistes en les 
diferents categories. El premir al millor 
entrenador/a va ser per a Xavier 
Corbinos, del Patronat Municipal 

d’Esports, secció handbol, campió de la 
lliga infantil femení d’handbol, 2n 
classificat a la fase sector del Campio-

nat d’Espanya i 3r al Campionat de 
Catalunya. En categoria promoció 
femení, el guardó va ser per a Wiam 
Koubiss, del Karate Nokachi, campiona 
de Catalunya en la disciplina de kumite 
individual i per equips i subcampiona 
de Catalunya en la disciplina de kata. 
En categoria promoció masculí el premi 
va ser per a Oriol Miró, de la Unió 
Ciclista Les Franqueses, guanyador de 
la triatló de l’Ametlla i de la duatló 
d’Altafulla i tercer a la duatló de 

Granollers. En categoria formació 
femení va ser premiada Tania Henán-
dez, del Club Natació Granolers, 
campiona d’Espanya i de Catalunya 
d’hivern i estiu de combo i membre de 
la selecció espanyola infantil de natació 
sincronitzada. En categoria formació 
masculí el guardó va ser per a Pol 
Torres, del BM Granollers, campió de 
Catalunya i d’Espanya per equips i 
subcampió d’Espanya amb la selecció 
catalana. 

Els darrers premis van ser per als 
millors esportistes en categoria 
amateur. En amateur femení la 
guanyadora va ser Mònica Ausàs, del 
Club Balonmano León, jugadora a la 
lliga ABF d’handbol femení, la màxima 
categoria estatal, i membre de la 
selecció espanyola júnior. En categoria 
amateur masculí el guanyador va ser 
Francesc Garcia, de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, 3r classificat en categoria 
elit al campionat de ciclocròs de Lleida, 
4t al ciclocròs de Mataró, 5è a la prova 
del Campionat de Catalunya de Vic i 5è 
a la prova del Campionat de Catalunya 
de Ciclocròs disputada a Corró d’Avall. 

Golbol i corfbol durant la Setmana 
Cultural a l’escola Guerau de Liost

L’escola Guerau de Liost va celebrar, 
del 4 al 8 de febrer de 2013, la 10a 
Setmana Cultural, dedicada enguany a 
“La Vida Saludable”. Durant aquests 
dies es van fer un munt d’activitats 
sobre la bona alimentació, les actituds 

positives i optimistes que ens fan ser 
feliços i també l’activitat física. Entre 
d’altres, es van practicar dos esports 
poc coneguts com el golbol i el corfbol, 
i van poder provar l’experiència de 
desplaçar-se en una cadira de rodes. 
Aquests esports tenen com a principal 
característica que són integradors. Així, 
el golbol el practiquen esportistes 
invidents o deficients visuals i al corfbol 
els equips són mixtos, formats per 
quatre homes i quatre dones.

Més de 350 participants a la 
pedalada L’Aventura és l’aventura 
2013 de la UC Les Franqueses

La pedalada L’Aventura és l’aventura, 
que es va disputar el diumenge 17 de 
febrer de 2013, va tornar a ser un èxit, 
amb 370 participants. La prova, 
organitzada per la Unió Ciclista Les 
Franqueses amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports tenia dos circuits, 
amb sortida i arribada al parc de 
Milpins de Corró d’Avall.  El primer 
circuit, de dificultat alta, era un 
recorregut de 40 km mentre que el 
circuit de dificultat mitjana-baixa era de 
20 km. El guanyador de la cursa en 
categoria masculina va ser Marc 
Trater, mentre que Anna Villar es va 
imposar en categoria femenina. L'acte 

de lliurament dels trofeus va comptar 
amb la presència de l'alcalde de les 
Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, i del regidor d'Esports, José 
Ramírez, així com del president de la 
UC Les Franqueses, Toni Serra. Tots 
els participants van ser obsequiats amb 
una samarreta commemorativa i 
l'esmorzar.

El Facebook del Patronat 
Municipal d’Esports supera els 
1.000 seguidors en el seu primer 
any de creació

A punt de complir-se (març 2013) l’any 
de la creació del Facebook del Patronat 

Municipal d’Esports de les Franqueses 
del Vallès aquest projecte de comunica-
ció 2.0 ja compta amb 1.100 seguidors.

La presència del PME al Facebook, que 
es va produir al mes de març del 2012, 
s’orientava cap a la difusió dels 
esdeveniments i activitats esportives 
que es realitzen al municipi. Aquest 
objectiu de comunicació, de generació 
de debats i d’interacció amb la 
ciutadania que és el Facebook s’està 
aconseguint plenament.

La presència del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses a les 
xarxes socials es complementa amb el 
Twitter, que també s’utilitza per donar a 
conèixer notícies esportives, l’agenda 
esportiva del cap de setmana i 
informacions puntuals.

El Twitter del PME és @Pmesportslf i 
l’adreça de Facebok és www.face-
book.com/patronatmunicipaldes-
ports.lesfranqueses.

Bona experiència de l’Escola de 
Bàsquet a la visita al Palau 
Blaugrana per veure un partit de 
l’Euroleague

El 28 de febrer de 2013 una expedició 
de quaranta persones va assistir al 
partit d’Euroleague entre el Futbol Club 
Barcelona i el Kimski de Moscou. Com 

cada any el Patronat Municipal 
d’Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses organitzen la tradicional 
sortida anual al Palau Blaugrana per 
veure un partit en directe. En aquesta 
ocasió els prop de quaranta franque-
sins van poder veure l’escalfament en 
directe dels jugadors. 

Els més petits, emocionats, van poder 
fotografiar-s’hi. Per la seva banda, els 
jugadors es van mostrar molt simpàtics 
i atents. En un partit molt intents es va 

acabar imposant el FC Barcelona per 
71 a 69.
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Dues seleccions universitàries 
japoneses d’handbol 
s’enfronten als equips de les 
Franqueses

El dimarts 5 de març de 2013 va tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses del Vallès dos partits 
d'handbol de caire amistós amb dues 
seleccions universitàries japoneses que 
realitzaven una estada a Barcelona. 

En un partit es van enfrontar l'equip 
cadet femení de l'Handbol Les 
Franqueses amb el Chugoku Handball 
University Japan, i al segon l'equip 
sènior masculí i el Shikoku Handball 
University Japan. La bona predisposi-

ció per part dels combinats va perme-
tre veure un gran espectacle. 

Com a mostra de benvinguda es va 
entregar a les seleccions japoneses 
unes banderoles representatives i uns 
pins de la celebració del 30è aniversari 
del Patronat Municipal d’Esports. Els 
capitans Paula Bertos i Santi Tomàs 
també van entregar sengles plaques 
commemoratives als capitans dels 
equips japonesos. Acabats els partits es 
va fer una fotografia de grup amb tots 
els presents. 

El regidor d'Esports, José Ramírez, 
acompanyat del president, Rafael 
Rosario, i altres directius de l’AEH Les 
Franqueses, va lliurar de record per la 
seva estada al municipi franquesí una 
reproducció de la façana de l'Ajunta-
ment als dos conjunts universitaris 
japonesos. Finalment es va servir un 
petit refrigeri per a tots els jugadors i 
jugadores.

Donació dels beneficis de la cursa 
“Els 10 km de les Franqueses” a 
l’Hospital de Sant Pau

El 12 de març de 2013 a la tarda es va 
fer a l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona l'acte de donació dels 
beneficis de la cursa Els 10 km de les 
Franqueses amb la presència del Club 
d'Atletisme A 4 el km de les Franque-
ses del Vallès i la Fundació Privada 
Institut Recerca de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP).

Per part de l'IRHSCSP hi van assistir el 
Dr. Barnada, director del servei 
d'Oncologia de l'Hospital de Sant Pau, i 

el Dr. Kulisevsky, Director General 
IRHSCSP, i per part del club A 4 el km 
la impulsora de la cursa, Meritxell 
Riera, i el vicepresident de l’entitat, 
Javier Ramírez.

El Club A 4 el km va lliurar als repre-
sentants de l’hospital un taló per un 
import de 2.415 €, que correspon als 
beneficis que es van assolir a la 1a 
cursa benèfica Els 10 de les Franqueses 
celebrada el 18 de novembre de 2012. 

Els diners es destinaran al Servei 
d'Oncologia Mèdica per realitzar 
estudis d'investigació per a la curació 
del càncer de ronyó.

Sortida del grup d’Activitat Física 
per a la Gent Gran a Manresa

El divendres 15 de març de 2013 el 
grup d’Activitat Física per a la Gent 
Gran va realitzar una sortida al municipi 
de Manresa. Aquesta activitat 
s'emmarca dins del programa de 
passejades “A cent cap als cent”, de la 
Diputació de Barcelona.

El punt de trobada del grup va ser 
l’habitual en aquestes ocasions, el 
Complex Esportiu Municipal de les 

Franqueses, per agafar l’autocar i 
dirigir-se cap a Manresa. Un cop allà 
van rebre els representants de la resta 

de municipis que també participaven 
en l’activitat: Corbera del Llobregat, El 
Prat del Llobregat i Manresa, 350 
participants en total.

La caminada va iniciar-se a les 9.30 h 
al Complex El Congost i van anar fins a 
la Torre de Santa Caterina, per 
continuar la marxa fins a l’Ermita de la 
Guia i, per últim, el darrer tram fins al 
Parc del Cardener. Va ser un recorre-
gut d'11 km. Per finalitzar l’activitat, es 
va realitzar un dinar de germanor amb 
tots els grups.

Finalitza el torneig de Pàdel 
Blackcrown Les Franqueses

El 4 de març de 2013 va començar el 
Torneig de Pàdel Blackcrown organitzat 
per +9 Pàdel i Blackcrown amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. En aquesta competició hi 
van participar 80 parelles repartides en 
les diferents categories: masculí B i C, 
femení B i C i mixta B i C.

El torneig havia de finalitzar el 10 de 
març però a causa de la pluja va 
acabar el dissabte 16 de març. Aquest 
últim dia es van jugar les finals de cada 
categoria i es va fer l’entrega de 
premis, que va comptar amb la 
presència de l’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, i del regidor 
d’Esports, José Ramírez. Tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l’organització i també van 
entrar en el sorteig de diferents regals.

Set equips de les Franqueses 
participen a la Trobada de Mini-
handbol

El 17 de març de 2013 va tenir lloc la 
trobada de minihandbol a Granollers. 

Els equips de les Franqueses que van 
participar-hi van ser un total de set: 1 
prebenjamí, 2 benjamins masculins i 1 
femení, 2 alevins masculins i 1 femení.

El torneig consistia a jugar una fase 
prèvia i a continuació els equips 
classificats jugaven la fase final. El 
prebenjamí i el benjamí masculí van 
passar a la fase final. Van perdre 
davant els que finalment van acabar 
guanyant el torneig, l'Handbol Bordils i 
el BM la Roca 1.

Amb tot, s’ha de destacar la bona 
representació i participació per part de 
tots els jugadors a la trobada i 
felicitar-los per la gran feina feta.

Dos equips del PME a la Trobada 
d’Escoles de Bàsquet

El 17 de març de 2013 es va realitzar la 
tradicional Trobada d'escoles de 
bàsquet que organitza l'Escola Pia de 
Granollers. Dos equips de l'Escola de 
Bàsquet del Patronat Municipal 
d'Esports van participar d'aquesta 
divertida i entretinguda trobada matinal 
que va combinar bàsquet i diversió.

En aquesta edició la trobada es va 
realitzar al Pavelló Congost de 
Granollers i per a molts jugadors/es va 
ser el seu primer partit amb reglament. 
Per part franquesina, van participar-hi 
els equips entrenats per Josep Lozano i 
l'equip dirigit per Sarai Budia i Carla 
Alacambra, tot i que també van anar-hi 
jugadors del grup de l’Escola que 
entrena Guillem Estrada.

El format de trobada d'aquest any 
combinava partits de bàsquet i 
concursos individuals, amb altres 
activitats esportives. Un cop acabats 
els partits i activitats, tots els partici-
pants van ser obsequiats amb un regal 
commemoratiu.

Exitosa participació als 
Tornejos de Setmana Santa 2013 
dels equips de bàsquet del PME

Les vacances de Setmana Santa no 
van aturar el bàsquet. Així, els equips 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
categories mini masculí i cadet femení 
van participar en el X Torneig de 
Cambrils i el I Torneig Mercat del Ram 

de Vic, respectivament.

El mini masculí, entrenat per la Carla 
Alacambra i la Sarai Budia, va estar 
cinc dies a terres tarragonines en un 
torneig de primer nivell on es van 
combinar activitats basquetbolístiques i 
experiències de convivència que molts 
d’ells no oblidaran. Esportivament, van 
assolir la millor classificació en els 
darrers anys de participació: el cinquè 
lloc. El dissabte 23 de març de 2013 
van començar el torneig contra l’equip 
local de Cambrils perdent per un ajustat 
64-58 en un partit d’allò més trepidant. 
L’endemà es van imposar al BC Sant 
Quirze per 67-54 en un molt bon partit 
dels jugadors entrenats per la Carla. 
Molt encert en el llançament i un forta 
defensa tota la pista van ser les claus 
de la victòria. A la tarda, l’esforç del 
matí els va passar factura i van perdre 
per 65-38 contra el Toulouse francès. 
La derrota contra el Toulouse va 
condemnar l’equip a haver de lluitar pel 
cinquè lloc. En aquesta fase es va 
imposar al Bàsquet Altafulla per 70-17 i 
a la darrera jornada es va imposar per 
un contundent 52-33 a l’Escola El 
Salvador de Saragossa. 

El miler de jugadors que van participar 
en aquest torneig (44 equips de 4 
categories diferents) van passar el 25 
de març a les instal·lacions de Port 
Aventura.

Pel que fa al torneig cadet femení, 
l’equip entrenat pel Toni Olivares i 
l’Albert Pericas va fer un paper molt 
digne al I Torneig Mercat del Ram de 
Vic-Femení Osona. La competició, de 
tres dies, es va iniciar el 25 de març i 
les franquesines també van debutar 
amb victòria ajustada i treballada 
contra el CB Torelló (46-50). En el 
següent partit, contra les amfitriones, el 
Femení Osona, van caure en un mal 

partit per 32-49. I en el darrer partit 
d’aquesta primera fase, l’equip 
franquesí va caure derrotat contra 
l’equip italià del Fanfulla. La superioritat 
física de les italianes les va portar a 

perdre per un contundent 34-60. 
Aquesta derrota les portava a lluitar 
per la cinquena posició i en aquesta 
lluita, primer es van imposar de forma 
còmoda al Femení Osona B per 57-35 i 
en el darrer partit de la competició van 
caure derrotades per l’Askatuak de 
Sant Sebastià per un clar 37-60.

Aida González i Judith Berruezo, 
medalla de bronze al 
Campionat europeu de Twirling 

Les franquesines Aida González i Judith 
Berruezo, components del Club Twirling 

La Torreta van obtenir medalla de 
bronze al campionat d'Europa celebrat 
a Amsterdam els dies 28, 29 i 30 de 
març de 2013. A la competició hi van 
prendre part clubs procedents de 
Bèlgica, Noruega, Croàcia, Itàlia i 
França, a més d’Holanda, el país 
amfitrió.

L'infantil masculí d'handbol de les 
Franqueses guanya el Torneig de 
Calella

Després de fer un campionat molt 
complet, l’infantil masculí d’handbol del 
PME Les Franqueses va guanyar el 
prestigiós Torneig de Calella de 2013, 
que va tenir lloc durant el període de 
Setmana Santa. L’equip franquesí va 
superar a la semifinal un equip alemany 
a priori més fort físicament i amb més 
llançament. La final, contra l'Epic 
Casino de Matadepera, va acabar en 
empat. Per determinar el guanyador es 
va realitzar una pròrroga on qualsevol 
petit error donaria la victòria a un o 
altre equip. El punt d’inflexió el va 
posar l'equip franquesí, que es va 
acabar emportant una final molt 
treballada i demostrant els mèrits que 
els van portar a aconseguir del títol de 
campions.

ABRIL 2013

El conseller Felip Puig repeteix a 
les trobades de petanca de les 
Franqueses

La XVI Trobada de Petanca, organitza-
da pel Club Petanca Corró d’Amunt i el 
Patronat Municipal d’Esports, es va 
celebrar el dissabte 6 d’abril de 2013 a 
la zona esportiva de Corró d’Amunt. 
Diverses entitats del municipi, el CP 
Bellavista, el CP Corró d’Amunt, el CP 
Llerona i el CP Casal d’Avis de Corró 
d’Avall i el de Bellavista, s’havien citat 
per gaudir d’una matinal amistosa. 

El conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, va participar a la Trobada. 
L’afició del conseller per la petanca és 
coneguda i en diverses ocasions ha 
practicat aquest esport amb les entitats 
del municipi. El conseller Felip Puig i 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, van competir entre ells i 
l’alcalde va resultar-ne el guanyador 
–era la primera vegada que superava 
el conseller. En un ambient distès el 
conseller va assegurar que si hagués 
sabut que l’alcalde estaria tan content 
de guanyar-lo li hauria donat peixet en 
trobades passades. Felip Puig va agrair 
la rebuda del poble de Corró d’Amunt i 
va destacar el gran ambient per part de 
tots els jugadors al llarg de la jornada.

Les partides van començar a les nou 
del matí i es van allargar fins a la una. 
A mig matí, pels volts de les deu, es va 
fer una parada per gaudir d’un 
esmorzar de forquilla i ganivet. Un cop 
acabat l’àpat es va entregar un record 
als representants de les entitats de 
petanca de les Franqueses i tots els 
assistents van rebre un metre per, tal i 
com va dir l’alcalde, “establir una única 
mesura quan juguem”. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
regalar al conseller un exemplar del 
llibre que commemora el 30è aniversa-
ri del Patronat, “30 anys al teu costat”, i 
un clauer. Tant el regidor José Ramírez 
com el director-gerent del Patronat 
Municipal d’Esports, Josep Campaña, 
també van jugar a petanca. La regidora 
de Sanitat i Gent Gran i Agricultura, 
Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria 
Pruna, també va fer acte de presència 

a la trobada.

270 ciclistes participen al XVIII 
Trofeu BTT Corró d’Amunt

El Club Ciclista Corró d’Amunt va 
organitzar el XVIII Trofeu BTT Corró 
d’Amunt el diumenge 7 d’abril de 2013. 
La cursa era vàlida per a l’Open 
Barcelona i la Kid’s Cup, i va reunir més 
de 270 ciclistes. El recorregut tenia una 

distància de 7 km exigents i alhora 
divertits per als participants. L’itinerari 
de la Kid’s Cup tenia una distància de 
350 m. El president del CC Corró 
d’Amunt, Josep Mauri, va dir que el 
circuit és dels més valorats pels 
ciclistes gràcies a la combinació de 
zones molt tècniques. 

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, van valorar el 
paisatge de Corró d’Amunt com a ideal 
per a la pràctica de la BTT. Els boscos 
frondosos amb pistes forestals ràpides 
són de les preferides pels amants 
d’aquest esport. 

La Trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix un centenar de nens i 
nenes

Un centenar de nens i nenes va 
prendre part a la tradicional Trobada 
d'escoles de bàsquet de les Franqueses 
2013 que es va celebrar el cap de 
setmana del 13 i el 14 d’abril al pavelló 
poliesportiu municipal.

Un total de 110 participants d'onze 
equips van prendre part a la jornada 
que va organitzar el Patronat Municipal 
d'Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses.

L'activitat, d'allò més divertida i 
didàctica, suposava el primer “partit” 
de la seves carreres basquetbolístiques 
per a molts. Es van jugar partits, tot 
separant tres categories (2005, 2006 i 
2007). Els clubs participants van ser: el 

PME Les Franqueses, el CB Lliçà 
d'Amunt, el CB Vila de Montornès, el 
CB Santa Perpètua i l'Escola Pia de 
Granollers. Els partits es van disputar 
amb les normes del reglament del 
minibàsquet, on no hi ha puntuació, per 
fomentar el principi bàsic d'aquest 
reglament, jugar. Entre partit i partit, 
l'organització de la trobada, els 
entrenadors de bàsquet del PME Les 
Franqueses, van preparar activitats 
paral·leles en què, de forma individual, 
els jugadors i jugadores van poder 
millorar conceptes de bot i tir de 
manera divertida. Un cop acabats els 
partits es va fer l'entrega de medalles 
per a tots els participants i es va 
realitzar un esmorzar de germanor.

9 franquesins participen al XXXV 
Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate

El XXXV Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate es va disputar 
el cap de setmana del 20 i 21 d’abril de 
2013 a Leganés (Madrid) amb uns 500 
participants. Els karatekes tenien fins a 
13 anys i eren de les categories kata, 
kumite y prekumite. Nou components 
del gimnàs Nokachi de les Franqueses 
formaven part de la selecció catalana: 
Xavi Sevillano, Ainoa Astorga, Jordi 

Valdivia, Aaron Raya, Juan Sánchez, 
Izan Sevillano, Rafa Migueles, Roger 
Burriel i Wiam Koubiss. Al campionat 
van destacar les medalles de bronze de 
Roger Burriel i Juan Sánchez en kumite 
masculí i la proclamació com a campió 
d’Espanya de Jordi Valvidia en 
categoria de prekumite masculí. 

Més de 1.100 participants a l’XI 
Caminada Popular de les 
Franqueses

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès, que va tenir lloc el 21 
d’abril de 2013 al matí, va superar els 

1.100 participants, un nou rècord 
d’inscripcions. El Patronat Municipal 
d’Esports, organitzador de l’esdeveni-
ment, havia previst per a aquesta 
onzena edició poder arribar fins a un 
màxim de 1.200, xifra que se situa ja al 
límit de la capacitat logística per fer que 
una caminada d’aquests tipus sigui 
satisfactòria per a tothom.

Com és tradicional, la sortida i arribada 
es va fer des de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

A partir de les 8 del matí els partici-
pants van fer un recorregut per 
diversos punts del municipi, que els va 
portar a esmorzar a la zona esportiva 
municipal de Corró d’Amunt. Una 
vegada van finalitzar la caminada, tots 
els participants van rebre un obsequi 
commemoratiu, que en aquesta ocasió 
era una capelina amb el logotip del 30è 
aniversari del Patronat Municipal 
d’Esports, un entrepà de botifarra i 
també van participar al sorteig de 
diversos obsequis. 

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès va tornar a comptar amb 
la col·laboració del Club Bàsquet Les 
Franqueses i l’AE Handbol Les 
Franqueses.

Els alumnes de l'Escola de Tennis 
de les Franqueses gaudeixen del 
Trofeu Comte de Godó

El 23 d'abril de 2013 l’Escola de Tennis 

Jordi Plana va fer la tradicional sortida 
al Trofeu Comte de Godó. És el tercer 
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del 
Club de Tennis Cardedeu i els alumnes 
de l'Escola de Tennis de les Franqueses 
del Patronat Municipal d’Esports. Uns 
40 alumnes van gaudir de l’ambient del 
Godó veient diferents partits de 
jugadors com Tommy Robredo, 

Nicolay Davydenko, Tomas Berdych, 
entre d’altres, i també van poder 
demanar autògrafs i fer-se fotos amb 
Rafa Nadal.

MAIG 2013

Tercera posició del cadet femení 
d'handbol al sector de Campionat 
d'Espanya a Castro Urdiales

El 10, 11 i 12 de maig de 2013 es va 
disputar la fase sector del Campionat 
d'Espanya d’handbol a Castro Urdiales 
on el cadet femeni d'handbol de les 
Franqueses va participar. 

Al primer partit davant les locals de 
Castro Urdiales van aconseguir una 
gran victòria en guanyar per un ajustat 
22 a 23 gols. L’endemà, dissabte, van 
jugar davant el BM Zuazo, primeres del 
País Basc. L’enfrontament també va 
ser molt igualat fins al tram final, on les 
jugadores basques van marxar en el 
marcador per 8 gols de diferència. 

El diumenge encara hi havia opcions de 
classificació per al Campionat d’Espan-
ya si es guanyava el Villaverde de 

Madrid i acompanyaven els resultats 
dels altres equips. El partit de Villaver-
de va ser molt intens i, tot i començar 
amb un parcial negatiu, les jugadores 
franquesines van tornar al partit 
escurçant la diferència. A partir de la 
segona meitat el Villaverde va marxar 
en el marcador amb un joc molt 
elèctric. 

La participació en aquest sector s’ha de 
considerar positiva, amb bons resultats 
malgrat que només es va aconseguir 
una victòria. Les dues derrotes van ser 
davant de dos equips molt competitius. 
Cal felicitar les jugadores i el cos tècnic 
per la fita aconseguida, uns grans 
resultats que mostren l'esforç i 
constància d'aquest grup.

Es lliuren els premis del concurs 
de fotografia de l’XI Caminada 
Popular

El 14 de maig de 2013 va tenir lloc 
l’acte de lliurament dels premis del 
concurs de fotografia de l’XI Caminada 
Popular de les Franqueses que es va 
celebrar el mes d’abril organitzada pel 
Patronat Municipal d’Esports. 

L’acte de lliurament es va fer a la 
primera planta del Complex Esportiu 
Municipal de les Franqueses, on hi 
havia instal·lada una exposició amb una 
mostra de les fotografies presentades 
enguany al concurs i va anar a càrrec 
de l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

Els guanyadors del concurs de 
fotografia van ser els següents. Primer 
premi, José Antonio Pérez, de Montor-
nès, que va presentar la fotografia “Un 
día espléndido”. El 2n premi va 
correspondre a Ismael Cañas, de les 
Franqueses del Vallès, amb la fotogra-
fia “Reflexant la caminada”. El 3r premi 
va ser per a Imma Puerto Sánchez, de 
Ripollet, per la instantània “Camí de 
roselles”.

L’infantil femení d’handbol, segon 
a la Fase Sector disputada a Elx

L’equip infantil femení d’handbol de les 
Franqueses, que va disputar el 18 i 19 
de maig de 2013 a Elx la Fase Sector 
per accedir al Campionat d’Espanya es 
va quedar a les portes, amb una 
meritòria segona posició. 

A la competició van jugar-hi l’Elx, el 
BM Roquetas i el BM Cartagena, a més 
del conjunt franquesí. Les jugadores 
franquesines van aconseguir dues 
victòries, davant l’Elx, 20-22, i contra el 
BM Cartagena, 16-33. El partit que 
decidia, doncs, el campió de la Fase 
Sector, va ser el que enfrontava les 

franquesines contra el BM Roquetas. El 
rival es va mostrar molt superior i es va 
endur la victòria per 29-16, aconseguint 

així la classificació per al Campionat 
d’Espanya. L’experiència va ser molt 
positiva per a les jugadores, segur que 
no l’oblidaran. Cal felicitar-les i seguir 
endavant, ja que encara tenen molt 
camí per recórrer.

Quim Magán guanya la cursa El 
Trencacoll

La 1a Cursa de Muntanya El Trencacoll 
es va disputar el diumenge 19 de maig 
de 2013 amb 400 corredors, el nombre 
màxim de participants que s’havia fixat 
el Club Ciclista Corró d’Amunt. 

Per primera vegada, el Club Ciclista va 
deixar la bicicleta per un dia i es va 
calçar les vambes per córrer. Per a la 
prova va recuperar el Trencacoll, un 
antic camí que havia quedat en desús i 
inutilitzable. La cursa oferia dos 
recorreguts: un de llarg de 21 km i un 
altre de curt de 10 km. Tant un 
recorregut com l’altre presentaven uns 

terrenys variats, ràpids i tècnics, i de 
diversos nivells que divertien i feien 
suar de valent els participants. 

El campió absolut de la cursa va ser 
Quim Magán (El Món) amb un temps 
d’1 h 28 min 44 s. 

La satisfacció dels corredors va animar 
els organitzadors a muntar una segona 
cursa l’any vinent. Els participants, a 

més de l’excel·lent organització, van 
destacar els paratges naturals del poble 
de Corró d’Amunt que afegien un plus 
d’atracció a la cursa. 

JUNY 2013

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras 
practiquen vela

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras van 
gaudir d'una jornada de vela el 
dimecres 5 de juny de 2013. Dins del 
Programa Escolar de Promoció 
Esportiva (PEPE), entre el Patronat 
Municipal d'Esports i les escoles es va 
organitzar la sortida de bateig de vela 
al Port Olímpic juntament amb el 
Centre Municipal de Vela de Barcelona.
 
El bon temps i vent de la jornada van 
afavorir la pràctica esportiva. Els nens i 
nenes van participar-hi amb molta 
il·lusió i van poder gaudir d’un esport 
diferent. 

600 esportistes a la XXIX Diada 
de l’Esport

La XXIX Diada de l’Esport, organitzada 
pel Patronat Municipal d’Esports, va 
tenir lloc el dissabte 8 de juny de 2013. 
La jornada va aplegar més de 600 
esportistes amb els seus acompan-
yants animant des de les grades.

A partir de les 9 h es van jugar al 
pavelló i a la pista poliesportiva els 
partits de la secció de bàsquet i 
handbol del Patronat Municipal 
d’Esports. També va haver-hi la 
trobada del grup de bàdminton, 
patinatge, aeròbic, gent gran, psicomo-
tricitat i prebenjamí.  

Tots els participants de la XXIX Diada 
de l’Esport van tenir un petit obsequi: 
un pilota de platja. A més de rebre un 
esmorzar o berenar segons la franja 
horària en què juguessin o competissin. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
donar les gràcies a tots els jugadors, 
esportistes, entrenadors, col·labora-
dors, delegats, amics i familiars per 
acompanyar dia a dia tots els petits 

esportistes del Patronat i fer que 
l’esport a les Franqueses no pari de 
créixer.

D’altra banda, el diumenge 9 de juny 
va haver-hi jornada de portes obertes a 

la zona d’aigües del Complex Esportiu 
Municipal. Una cinquantena de 
participants van poder gaudir d’una 
estona a la piscina de les Franqueses, 
ja que hi havia lliure accés.

Més de 400 competidors prenen 
part al IV Trofeu d’equips Karate 
Nokachi de les Franqueses

El 8 de juny de 2013 es va celebrar el 
IV trofeu equips Karate Nokachi on es 
van inscriure 12 clubs d’arreu de 
Catalunya. El trofeu va comptar amb la 
participació de més de 400 competi-
dors. 

Les categories van ser des dels més 
petits de 5 anys fins als sèniors, tots 
ells en modalitat de kumite (combat) i 
per equips. Agustín Núñez i Montse 
Marín, responsables d’aquest esdeve-

niment, es van mostrar molt orgullosos 
i agraïts per la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports, Sidorme, 
Sports Granollers, Esclat i Fck, així com 
amb pares i amics que van fer possible 
la IV festa del karate Nokachi.

Alfonso Guillen i Ana Belén 
García, primers classificats de la 
27a Cursa de Bellavista

Alfonso Guillen i Ana Belén García van 
ser el guanyadors de la 27a edició de la 

Cursa de Bellavista celebrada el 9 de 
juny de 2013. La prova, organitzada pel 
Grup Fondistes de Bellavista, amb el 
suport del Patronat Municipal 
d’Esports, va reunir enguany més de 
700 corredors. La forta pluja del 
dissabte, que va obligar a tornar a 
marcar el circuit, i el fet que la Cursa de 
Pineda, que tradicionalment es feia el 
primer diumenge de mes i enguany ha 
estat el segon, va minvar la presència 
de participants a Bellavista en relació a 
l’any passat.

Es dóna la circumstància que en la 
present edició de la prova el guanyador 
masculí, Alfonso Guillen, i el tercer 
classificat Jordi Martos, són de 
Bellavista. El segon lloc va ser per a 
Gerard Molist. La guanyadora en 
categoria femenina, Ana Belén García, 
resideix a Granollers, però també havia 
estat veïna de Bellavista. El segon lloc 
en categoria femenina va ser per a la 
franquesina de Bellavista i component 
del club A 4 El km, Camen Martín, i el 
tercer per a Mari Martínez.

A banda de la bona organització i un 
traçat exigent i atractiu, cal destacar 
una vegada més la gran quantitat 
d’obsequis que l’organització va lliurar 
als participants. Hi havia una samarreta 
tècnica i pantaló, una bossa de 
productes d’alimentació, així com 
esmorzar i fins i tot aperitiu per a qui li 
venia de gust. També es van sortejar 
120 lots de diversos productes entre els 
participants. 

El lliurament de premis de la 27a Cursa 
de Bellavista va anar a càrrec de 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esport, José 
Ramírez, i el president del Club 
Fondistes de Bellavista, Ramón 
Berruezo.

Maverick i Isaac Viñales visiten el 
Centre Tècnic del Vallès

El pilot de Moto3, Maverick Viñales, i el 
seu cosí i també pilot de la mateixa 
categoria, Isaac Viñales, van visitar el 
Centre Tècnic del Vallès el 12 de juny 
de 2013.

 L’alcalde Francesc Colomé i el director 
del Centre, Joan Montcanut, van rebre 
els pilots, que van visitar les instal·la-

cions i, a continuació, van oferir una 
xerrada als alumnes, que els van poder 

fer preguntes i demanar autògrafs. 

115 alumnes gaudeixen de la 
Jornada de Primària 
organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports

El divendres 14 de juny de 2013 a partir 
de les 9 del matí es va realitzar a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall la Jornada de Primària, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports, que va reunir 115 alumnes. 

Tots els participants eren nens i nenes 
de sisè de les escoles de les Franque-
ses del Vallès, concretament del 
Guerau de Liost, Bellavista Joan Camps 
i Joan Sanpera i Torras. Les escoles 
Colors i Camins no hi van assistir 
perquè encara no tenen alumnes de 
sisè.

Un total de 115 escolars van participar 
en la jornada, que estava dividida en 

diferents esports, futbol, handbol, 
bàsquet i bàdminton, que es realitzaven 
entre el camp de futbol, el pavelló i la 
pista poliesportiva.

Els alumnes estaven dividits en 
diferents equips que portaven una 
samarreta (obsequi del Patronat 
Municipal d’Esports) especial per a 
l’ocasió i d’un color diferent per 
diferenciar-se entre equips.

A mig matí el Patronat Municipal 
d’Esports va obsequiar tots els 

participants amb un bon esmorzar per 
agafar forces de cara a la segona part 
de la jornada.

Abans de finalitzar l’activitat i com a 
cloenda es va fer la tradicional foto de 
grup amb la presència de l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramirez, que 
van tenir l’ocasió de saludar i conversar 
amb els nens i nenes de com havia 
anat la jornada.

Gran acollida de la I Edició del 
Torneig de Futbol Base del CF 
Bellavista Milán

El cap de setmana del 15 i 16 de juny 
de 2013 es va celebrar a la zona 
esportiva municipal de Bellavista la I 
edició del Torneig de Futbol Base del 
CF Bellavista Milán amb una molt bona 
climatologia i molta afluència de públic 
als dos camps. 

El torneig va complir els objectius 
marcats, que eren principalment que 

els participants s'ho passessin bé i 
donar una bona imatge del CF 
Bellavista Milán a nivell organitzatiu, 
esportiu i social.

Resultats de les finals: 
-Categoria escola: 
EF Vallès 4 - CF Parets 2
-Categoria prebenjamí: 
CF Parets 6 - UE Sant Fost 2
-Categoria benjamí: 
FC Argentona 3 - UEC Mataró 6
-Categoria aleví: CF Bellavista Milán  - 
CE Lliçà d'Amunt 2

Exitosa cloenda de temporada del 
Club de Bàsquet Les Franqueses

El diumenge 16 de juny de 2013 el Club 
de Bàsquet Les Franqueses va reunir 
uns cent vuitanta participants en el 
tradicional dinar-cloenda de final de 
temporada. En una jornada d'allò més 

divertida, els petits i els pares van 
realitzar partits i competicions al 
pavelló i un cop acabades les diferents 
activitats els assistents van poder 
gaudir del primer bany de l'any a la 
piscina municipal. Aquest any, com a 
l'anterior edició, una botifarrada amb 
mongetes van servir per acomiadar 

una temporada llarga que ha tingut 
com a premi més especial l'ascens del 
primer equip femení a la Segona 
Divisió Catalana.

Després de la botifarrada la junta 
directiva del club va aprofitar per fer un 
sorteig d'articles de l’entitat. A l'acte hi 
van ser presents el regidor d'Esports, 
José Ramírez, i la regidora de Cultura, 
Rosa M. Isidro.

Sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran a Perata- 
llada, l’Estartit i les Illes Medes

El dijous 20 de juny de 2013 va tenir 
lloc la sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran que organitza 
el Patronat Municipal d’Esports. En 
aquesta ocasió van visitar Peratallada, 
l’Estartit i les Illes Medes.

La jornada va iniciar-se ben d’hora, poc 
abans de les 8 del matí, amb el grup de 
56 persones convocades a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Cal destacar la presència de la regidora 
de Cultura, Rosa Maria Isidro, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

Al voltant de les 10.30 h es va arribar a 
Peratallada, un petit poble que pertany 
al municipi de Forallac, al Baix 
Empordà, i que ha estat declarat 
conjunt històric en formar part d’un 
dels nuclis històrics de l’arquitectura 
medieval més importants de Catalunya. 
Es va fer una visita guiada durant la 
qual es va ensenyar als assistents els 
edificis més representatius: l’església, 

l’antiga casa consistorial i les antigues 
muralles de la ciutat.

Finalitzada la visita a les 13.30 h, el 
grup es va desplaçar a l’Estartit, i més 
concretament al Restaurant la Sal, on 
es va poder degustar un menú molt 
complet amb un arròs de la zona.

Per finalitzar la sortida es va realitzar 
un creuer amb un sorprenent trimarà, 
amb visió submarina -únic a Catalun-
ya-, que es distingeix pel confort del 
seu equipament i l’estabilitat en la 
navegació, sent un exemple de 
seguretat gràcies a tres quilles 
compartimentades, així com per la 
seva cabina submergida, dotada de 
grans finestrals per oferir una visió 
excepcional de la riquesa del fons marí 
de les Illes Medes.

L’AE Pompeu Fabra clou la 
temporada

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d'Amunt la tradicional cloenda de 
l’AE Pompeu Fabra. Com cada any es 
va realitzar el torneig de Mixball, que 
consisteix en una lligueta a punts 
combinant partits de bàsquet i de futbol 
7. Cada partit guanyat sumava 3 punts.

S’hi van inscriure 6 equips, encara que 
finalment només van prendre-hi part 5. 
L' equip guanyador va ser l’AE 
Pompeu Fabra, empatat amb Cullell's 
Team. 

El dia del torneig hi van assistir entre 
participants i acompanyants unes 70 
persones. L’entitat espera tornar a 
repetir aquesta activitat l´any vinent.

Molt seguiment de la 1a edició del 
Memorial Juan Blázquez organit-
zat pel CF Bellavista Milán

El cap de setmana del 22 i 23 de juny 
de 2013 es va celebrar la primera 
edició del Memorial Juan Blázquez, 
organitzada pel Club Futbol Bellavista 
Milán. Aquest torneig va retre home-
natge a la trajectòria de Juan Blázquez, 
reconegut entrenador i home de futbol 
que va morir el passat mes de març a 
l’edat de 64 anys. Entre altres equips 
havia dirigit tres dels participants al 
torneig, la UE Canovelles, l’EC 

Granollers i el CF Bellavista Milán. 
L’altra conjunt participant va ser el CF 
Les Franqueses.

El desenvolupament del torneig va tenir 
molt de seguiment, sobretot el 
dissabte, amb gran afluència de públic i 
mitjans de comunicació. Va ser un 
emotiu reconeixement a una persona 
molt coneguda a nivell futbolístic 
comarcal i també en altres àmbits 
socials i empresarials.

Els resultats dels partits van ser els 
següents:
-Semifinals: CF Les Franqueses 3 - EC 
Granollers 6; CF Bellavista Milán 3 - UE 
Canovelles 1
-Final: CF Bellavista Milán 2 - EC 
Granollers 2 (l’EC Granollers va ser el 
guanyador en vèncer a la tanda de 
penals per 2 gols a 3).

Alta participació d’esportistes i 
familiars a la cloenda de la 
temporada de tennis i pàdel

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la zona esportiva municipal de 
Corró d’Avall la cloenda de la tempora-
da de tennis i pàdel. L’activitat va 
reunir molts participants, que van 
poder gaudir d’una gran matinal 
practicant el seu esport.

En tennis, de les 8.30 a les 10 h van 
prendre-hi part 20 adults. De les 10 a 
les 11 h van fer-ho 22 nens i nenes 
nascuts els anys 2004, 2005 o 2006. De 
les 11 a les 12 h hi van prendre part 20 
nens i nenes dels anys 2001, 2002 o 
2003, i de les 12 a les 13 h, 10 nens i 
nenes del 1996 fins al 2000.

En total, doncs, per la cloenda del 
tennis van passar 72 alumnes i els seus 

corresponents pares i mares o 
familiars, més de 150 persones en 
total, que van poder gaudir de campio-

nats per parelles de pares/mares i fills. 
La matinal també va comptar amb la 
presència del regidor d'Esports, José 
Ramírez.

Pel que fa al pàdel hi van participar uns 
70 alumnes, els quals es van dividir en 
dos quadres per fer un minitorneig 
entre ells (campionat masculí i femení).

A partir de les 13 h tothom que va 
assistir a la jornada va poder gaudir 
d’un refrigeri a la pista poliesportiva 
coberta, on posteriorment va haver-hi 
una entrega d’obsequis i un sorteig de 
diferent material.

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses guanya la Granollers 
Cup de la seva categoria

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses es va classificar com a 
primer de grup a la fase regular de la 
Granollers Cup, després de guanyar 
tots els seus partits. El diumenge 30 de 
juny de 2013, però, era el torn de la 
veritat ja que es jugaven les fases finals 
de la competició.

Així doncs, a vuitens de final van 
guanyar amb comoditat el Helset if, per 
21 gols a 10. A quarts de final van 
guanyar el Charlottelund-1 per 17 a 14, 
en un partit que ja havien sentenciat a 
la mitja part. A semifinals es van 

enfrontar a l’equip Vestby Hk, format 
per unes jugadores noruegues molt 
fortes fisicament, però a qui van poder 
guanyar per 14 a 9. Aquest resultat els 
va donar el pas a la final del torneig, 
que van haver de jugar contra el 
conegut equip de l’Handbol Puig d'en 
Valls d'Eivissa al Palau d'Esports de 
Granollers. Les noies franquesines van 
jugar una molt bona final, que van 
guanyar per 16 gols a 9. 

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, va poder celebrar amb les 

jugadores aquesta victòria tan impor-
tant.

El Pavelló Poliesportiu Municipal i la 
pista coberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall van acollir, 
entre dijous i diumenge, 128 partits de 
la Granollers Cup 2013. Organitzada pel 
BM Granollers amb la col·laboració de 
l’AEH Les Franqueses, aquesta 
competició té com a objectiu promocio-
nar l'handbol i valors com l'esportivitat, 
el respecte i el joc net entre els més 
joves.

JULIOL 2013

Recepció de l’Ajuntament als tres 
equips d’handbol més destacats 
de les Franqueses

Els equips d’handbol del municipi 
continuen sumant èxits esportius. És 
per això que l’Ajuntament els va 
organitzar, com va sent habitual els 
darrers anys, una recepció per 
reconèixer públicament el seu esforç. 

A l’acte, que es va fer el 2 de juliol de 
2013 a la tarda a la sala de plens de 
l’Ajuntament, es va homenatjar els 
integrants del sènior masculí de l’AEH 
Les Franqueses i les integrants dels 
equips cadet i infantil femenins del 
Patronat Municipal d’Esports.
 
L’acte, al qual van assistir l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, i el 
president de l’AEH Les Franqueses, 
Rafael Rosario, a més dels integrants 
dels equips i pares i mares dels 

jugadors, va consistir en el lliurament 
de plaques commemoratives per part 
de l’alcalde als capitans i entrenadors 
de cada equip, el lliurament d’un 
obsequi per part del Patronat a cada 
membre dels equips, la seva signatura 

en el llibre d’honor, i la foto de grup. 
Enguany, a banda de la típica foto dels 
homenatjats a les escales de l’edifici de 
l’ajuntament també se’n van fer una a 
la plaça mirant cap amunt, ja que el 
fotògraf estava situat al balcó. Acte 
seguit es va fer un piscolabis per a tots 
els assistents.

Pel que fa a les gestes esportives 
d’aquests equips, cal recordar que el 
sènior masculí de l’AEH Les Franque-
ses va aconseguir l’ascens a la Segona 
Divisió Catalana en quedar 2n de la 
primera fase del grup B de la 3a Divisió 
Catalana Preferent. Per la seva banda, 
l’equip cadet femení del PME va 
quedar 4t al Campionat de Catalunya, 
3r al sector del Campionat d’Espanya 
que es va fer a Castro Urdiales i 
campió de la Granollers Cup de la seva 
categoria. L’infantil femení del PME va 
quedar 1r de la fase regular de la Lliga 
Catalana, subcampió de Catalunya i 2n 
al sector del Campionat d’Espanya 
celebrat a Elx.

Recepció de l’Ajuntament als 
equips sèniors femenins del CE 
Llerona i del CB Les 
Franqueses

El 3 de juliol de 2013 a la tarda, 
l’Ajuntament va fer una recepció als 
equips sèniors femenins del Club 
Esportiu Llerona i del Club Bàsquet Les 
Franqueses per reconèixer públicament 

la bona temporada que van fer i que va 
acabar amb l’ascens de categoria de 
tots dos equips. L’amateur femení del 
CE Llerona va pujar a la lliga Preferent i 
el sènior femení del CB Les Franqueses 
ho va fer a la 2a Divisió Catalana.
 
L’homenatge va tenir lloc a la sala de 
plens de l’Ajuntament i com el dia 
anterior, dia en què es va fer la 
recepció a tres equips d’handbol del 
municipi, el procediment va ser el 
mateix: atorgament de plaques als 

representants de cada equip, entrega 
d’un petit obsequi i signatura en el 
Llibre d’Honor d’Esports per part de 
cada integrant dels equips, foto de grup 
i piscolabis final al darrere de l’edifici 
consistorial.
 
A banda de jugadores i entrenadors 
dels clubs, a l’acte també hi van assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el president del CE Llerona, 
Jaume Viñas, i el del CB Les Franque-
ses, Esteve Moliner.

La Societat de Caçadors participa 
a la Festa Major de Bellavista

La Societat de Caçadors de Bellavista 
va participar enguany a la Festa Major 
de Bellavista. En concret, va organitzar 
un campionat de tir el dia 6 de juliol de 
2013. L’entitat franquesina va muntar 
un recorregut de caça al Camp de Tir 
de les Franqueses, situat al camp de Ca 
l’Aymerich de Corró d’Amunt. L’activi-
tat va començar a les 9 del matí i va 
comptar amb una bona participació.

Destacada participació del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses al 
LXIV Campionat de 
Catalunya Absolut i XVI Para-Ar-
chery

El LXIV Campionat de Catalunya 
Absolut i XVI Para-Archery es a 
celebrar el 7 de juliol de 2013 a l'estadi 
de Can Jofresa de Terrassa. Hi van 
participar 115 esportistes representants 
de diferents clubs de Catalunya i va 
destacar la presència del president de 
la Federació Catalana de Tir amb Arc, 
Francesc Altarriba, i el subdirector 
general d'Activitats Esportives i 
Infraestructures del Consell Català de 
l'Esport, Oriol Marcé.

Tots els participants van enfrontar-se a 
un doble repte: mesurar-se amb altres 
arquers i aguantar una forta calor. El 
Club de Tir amb Arc Les Franqueses va 
participar en el Campionat amb 12 
arquers i va obtenir resultats notables 
en les diferents categories i modalitats 
en què van participar.
 
En la modalitat d'arc recorbat categoria 
esquirol va destacar el primer lloc 
d'Izan Garcia amb 301 punts i el tercer 

lloc de Guerau Camí amb 183 punts en 
la distància de 12 metres.
 
En la modalitat d’arc recorbat categoria 
benjamí Ruben Ruiz va obtenir una 
meritòria tercera plaça amb 315 punts 
en una atapeïda competició on entre el 
segon i quart classificat només hi va 
haver 2 punts de diferència, i a més, el 
guanyador va batre rècord del 
campionat. Joan Arnal va obtenir la 
quarta plaça amb 314 punts.

Claudia Gómez va obtenir el primer lloc 
en la modalitat d'arc recorbat categoria 
aleví femení amb 554 punts tirant a 
dues distàncies, una primera tanda a 

30 metres i una segona a 18 metres. 
En aquesta mateixa modalitat en 
masculí Alfred Rodriguez va aconseguir 
la quarta plaça amb 492 punts i també 
va destacar la bona classificació 
d'Arnau Altarriba incorporat recent-
ment al Club.

Una altra nova incorporació al Club, 
Sonia Arredondo, va obtenir una 
meritòria cinquena plaça en arc 
recorbat novell tirant a 50 i a 30 
metres.
 
Alicia Viladomiu va ser primera en la 
seva categoria, arc nu sènior femení, 
amb 256 punts a gran distància de la 
segona classificada, tirant a 30 i 18 
metres. En aquesta mateixa modalitat 
en masculí, els arquers Ramon, Àngel i 
Jordi van enfontrar-se als millors de 
Catalunya obtenint uns resultats que 
amb seguretat milloraran en futurs 
esdeveniments.

S’inaugura el primer parc indoor 
d’Europa dedicat als esports 
extrems

El 4 de juliol 2013 es va obrir al públic el 
Green Indoor Park, el primer parc d’oci 
d’Europa que combina esports extrems 
amb activitats recreatives. Aquest 

equipament pioner ocupa 25.000 m2 
de superficie en unes antigues naus 
situades al camí de Can Carreró de les 
Franqueses. L’espai el van inaugurar 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el secretari general de 
l’Esport, Ivan Tibau, i el director general 
del Green Indoor Park, Hugo Arnaiz.
Al parc s’hi poden trobar des 
d’instal·lacions amb rampes per 

practicar esports extrems com l’skate, 
els patins o les bicicletes BMX, un 
circuit de karts elèctrics, màquines de 
jocs que simulen les curses de Fórmula 
1, escalèxtric, jocs infantils amb 
inflables, un rocòdrom, circuit de trial, 
etc. La inversió que s’ha fet per 
condicionar les naus és d’1,5 milions 
d’euros i ha permès crear una vintena 
de llocs de treball fixos. L’horari 
d’obertura és de dimecres a divendres 
de 16 a 22 h i els dissabtes i els 
diumenges de 10 a 20 h, i les tarifes 
van des dels 2 euros de l’entrada de 
visitant fins al 16 euros per a un dia 
complet.

A banda de la passejada per totes les 
instal·lacions, els representants polítics 
van voler provar els karts elèctrics i van 
fer unes quantes voltes al circuit. Al 
final de l’acte inaugural, tant l’alcalde 
de les Franqueses com el secretari 
general de l’Esport van firmar a sobre 
d’un dels grans grafits que hi ha per 
totes les parets de l’espai, la majoria 
dels quals són obra del conegut grafiter 
barceloní Berok.

A banda de l’alcalde, també van ser 
presents a la inauguració per part de 
l’equip de govern de l’Ajuntament de 
les Franqueses el regidor d’Esports, 
José Ramírez, la regidora de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut, Rosa M. 
Isidro, el regidor d’Urbanisme, Esteve 
Ribalta, la regidora de Polítiques 
Socials, Gisela Santos, i la d’Obres i 
Serveis, Vanessa García.

Finalitzen amb èxit les 
activitats d'estiu del Patronat 
Municipal d'Esports

El 26 de juliol de 2013 van finalitzar les 
activitats esportives d'estiu que 
organitza el Patronat Municipal 
d'Esports. En aquesta edició, el Juliol 
Esportiu va comptar amb un total de 
357 participants d’edats compreses 
entre els 5 i els 16 anys. Com cada any 
els nens i les nenes van poder utilitzar 
pràcticament tots els espais esportius 
de què disposa la zona esportiva de 
Corró d'Avall: el camp de futbol, el 
camp de futbol 7, pistes de tennis, el 
pavelló, la pista poliesportiva i les 
piscines cobertes i descobertes del 
Complex Esportiu Municipal de les 
Franqueses. En tots aquests espais es 
van poder realitzar activitats esportives 
com ara futbol, bàsquet, handbol, 
tennis, voleibol, bàdminton, etc.

També es van portar a terme altres 
activitats fora de la zona esportiva com 
ara la cursa d'orientació al parc de 
Milpins i la bicicletada que es va 
realitzar en un circuit pel poble amb 
sortida i arribada a la zona esportiva 
municipal. Aquestes activitats es van 
realitzar dins de l'horari del Juliol 
Esportiu, de 9 a 13 h. 

A part de les activitats diàries, cada 
grup va poder realitzar també activitats 
puntuals que duraven matí i tarda fora 
de les Franqueses:
-Sant Quintí de Mediona: circuit de 
tirolines
-Navarcles: caiac, escalada, canoa
-Collbató: “trekking” per la muntanya i 
escalada
-Parc Vallparadís: cursa d'orientació i 
escalada al rocòdrom
-Saldes: taller d'orientació i circuit de 
tirolines i ponts de mico

També s'ha de destacar la sortida que 
es va fer als Campionats del Món de 
Natació que es van portar a terme a la 
ciutat de Barcelona.

Per altra banda, el 26 de juliol també va 
acabar l'Escola de tennis i pàdel d'estiu. 
Aproximadament un centenar de 
participants van gaudir d'aquests 
esports durant el mes de juliol. Pel que 
fa al tennis hi havia grups segons edats 
on els participants van poder fer un 

intensiu cada dia de dilluns a divendres 
en la seva hora programada. En el cas 
del pàdel es van fer grups on cadascun 
d'ells va fer un petit intensiu d’1, 2 o 3 
dies a la setmana.

Per últim, dir que el 26 de juliol també 
van finalitzar els campus de futbol 
organtizats pel CE Llerona i el CF Les 
Franqueses, que es van portar a terme 
a la zona esportiva de Llerona i de 
Corró d'Amunt. Els clubs van acabar 
molt satifets de la participació obtingu-
da.

AGOST 2013

L’equip Missirah de Parets 
guanya el III Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

La final de la tercera edició del Torneig 
Solidari de Futbol de les Franqueses, 
que es va jugar el 17 d’agost de 2013 a 
la tarda al Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Avall, va ser molt disputada. El 
partit, que enfrontava l’equip Missirah 

de Parets del Vallès amb el Banjae de 
Canovelles, va decantar-se a favor dels 
primers, que van acabar guanyant, 
després d’una pròrroga, pel resultat de 
3 gols a 2.

El matx, que va aixecar molta expecta-
ció i va omplir les grades de gom a 
gom, va ser molt emocionant, a causa 
de la igualtat i el bon joc dels dos 
equips. Si bé es van avançar els 
canovellins, els paretans van poder 
empatar el partit, i fins i tot posar-se 
per davant amb un 2 a 1. El Banjae, 
però, no va deixar d’atacar la porteria 
contrària fins que va aconseguir 
l’empat a 2 gols a pocs minuts del final 
del temps reglamentari. Tot apuntava 
que s’hauria de jugar mitja hora més de 
temps extra. I així va ser. A la pròrroga, 

però, només va poder marcar un dels 
dos equips, el Missirah, que va acabar 
enduent-se el torneig.

A l’acte d’entrega de premis van ser-hi 
presents l’alcaldessa accidental de les 
Franqueses, Rosa Maria Pruna, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. A la 
cerimònia es van donar trofeus al millor 
porter i al millor golejador del torneig, 
que van guanyar dos integrants de 
l’equip de Mataró, i als dos equips que 
van disputar la final.

Aquest és el tercer any que se celebra 
aquest torneig que organitza l’Associa-
ció Esportiva d’Immigrants del Vallès 
Oriental, amb seu a Bellavista, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Enguany 
hi han participat deu equips provinents 
de Vic, Mataró, Sabadell, Montornès, 
Parets, Granollers i Canovelles. La 
competició va començar el 22 de juny, 
cosa que va permetre poder disputar 
més partits que l’any passat, tots al 
Camp de Futbol Municipal de Corró 
d’Avall.

El CF Olímpic La Garriga guanya 
el 33è Trofeu Electrocamps de 
futbol

El 31 d’agost de 2013 a la tarda es va 
disputar la 33a edició del Trofeu 
Electrocamps de futbol a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. El 

guanyador del torneig va ser el CF 
Olímpic La Garriga. En segon lloc va 
quedar el CF Les Franqueses i en 
tercer el CF Vilanova del Vallès.

El torneig triangular, que constava de 
tres partits de 45 minuts de durada 
cadascun, va començar a les sis de la 
tarda, amb el partit entre els 
garriguencs i els vilanovins. Aquest 
matx va acabar amb empat a 0 gols i 
es va haver de resoldre a la tanda de 

penals, en què els garriguencs van 
acabar marcant quatre penes 
màximes, mentre que els vilanovins 
només en van transformar tres.

En el següent partit es van enfrontar 
l’equip local i organitzador del torneig, 
el CF Les Franqueses, i el perdedor del 
primer partit, el CF Vilanova del Vallès. 
Els franquesins es van mostrar 
superiors i van acabar guanyant per 1 
gol a 0. El darrer matx va enfrontar el 
conjunt local i l’equip garriguenc. 
Després d’una gran igualtat en el joc 
desenvolupat per ambdós conjunts, 
una rematada dins de l’àrea a les 
acaballes del partit va donar la victòria 
a l’Olímpic La Garriga, que es va 
acabar enduent el torneig. 
A l’entrega de les copes hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, i Marcel Camps i David 
Camps, en representació de l’empresa 
franquesina patrocinadora del torneig, 
Electrocamps.

SETEMBRE 2013

El CE Llerona guanya el III Torneig 
de Futbol Trofeu Ajuntament de 
les Franqueses

El Club Esportiu Llerona es va adjudicar 
el 4 de setembre de 2013 la tercera 
edició del Torneig de Futbol Trofeu 
Ajuntament de les Franqueses en 
derrotar el Club Futbol Les Franqueses 
pel resultat de 2 gols a 0. Al partit pel 
tercer i quart lloc, el CF Bellavista Milan 
va vèncer la US Corró d’Amunt per 3 
gols 1.

El III Torneig de Futbol Trofeu Ajunta-
ment de les Franqueses, organitzat pel 
Patronat Municipal d’Esports amb la 
col·laboració dels clubs participants, els 
més representatius del municipi, es va 
disputar els dies 3 i 4 de setembre.

A les 10 de la nit va començar, al Camp 
de Futbol Municipal de Corró d’Avall, la 
gran final del torneig entre el CE 
Llerona i el CF Les Franqueses, una 
reedició de la final de l’any passat, en 
què va guanyar el CF Les Franqueses 
per 3 gols a 2. El CE Llerona, doncs, 
tenia ganes de revenja i de seguida va 

fer notar que volia endur-se la copa. Al 
minut 9, després d’una jugada indivi-
dual per la banda dreta, Adrià Bona-
chela va driblar el seu defensor al límit 
de l’àrea i va engaltar un potent xut a 
l’escaire que va acabar al fons de la 
xarxa. El CE Llerona va continuar 
dominant la primera part.

A la represa, però, el CF Les Franque-
ses va sortir amb moltes ganes. Amb 

tot, va ser el jugador lleroní Àlex 
Español qui va estar a punt de marcar 
el segon gol per al seu equip enviant la 
pilota al pal al minut 11 de la segona 
part. Vuit minuts després, va ser el CF 
Les Franqueses el que va enviar una 
pilota al pal de la porteria defensada 
pel Llerona, en una jugada en què es 
va reclamar falta al porter. Quan 
semblava que el marcador ja no es 
mouria, Àlex Español va sentenciar la 
final amb el segon gol per al seu equip 
a tres minuts de l’acabament del matx.

A l’entrega dels premis per a tots els 
equips (vals en material esportiu per 
valor de 800 euros per al primer 
classificat, 600 per al segon, 400 per al 
tercer i 200 per al quart), hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, els presidents dels clubs 
i els capitans dels quatre conjunts. Acte 
seguit es va fer la foto de l’equip 
guanyador, que en les tres edicions del 
torneig sempre ha estat un equip 
diferent. En la primera va ser el CF 
Bellavista Milan i en la segona el CF 
Les Franqueses.

Quatre joves arquers del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses 
participen a la 10a edició del 
Trofeu Futurs Campions

El 8 de setembre de 2013 es va 
celebrar la 10a edició del Trofeu de 
Futurs Campions, amb la participació 
de quatre joves arquers del Club de Tir 

jugat, en camp de futbol 7, uns 120 
partits en total. Els resultats de les 
finals, la totalitat de les quals es van 
disputar diumenge a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, van ser els 
següents:
-Prebenjamí: Fundació Marcet, 4 – EC 
Granollers, 0
-Benjamí: Vila-real CF, 1 – Damm, 0
-Aleví: FC Barcelona, 1 – UD Cornellà, 0

En l’edició d’enguany de la competició, 
que ha tornat a organitzar amb èxit 
l’empresa Eventually Sport&Events 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d'Esports de les Franqueses, 

aquest municipi ha estat protagonista 
destacat, ja que ha estat seu de dues 
de les tres categories en la fase prèvia 
del torneig: l’aleví s’ha disputat a les 
instal·lacions municipals de Corró 
d’Avall i la prebenjamí a les de Corró 
d’Amunt.

Primers partits amistosos de la 
temporada de l'Escola de Bàsquet 
del PME

El 13 de desembre de 2013 van tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses els primers partits 

amistosos d’aquesta temporada de 
l’Escola de Bàsquet del Patronat 
Municipal d’Esports. En una hora es 
van disputar molts minipartits que van 
fer gaudir els més menuts de la secció 
de bàsquet. Els equips entrenats per 
Javi Liria i Josep Lozano es van 
enfrontar als de l’Escola del CB 
L'Ametlla. De mica en mica, aquets 
petits van aprenent la normativa del 

bàsquet i el que és més important, 
aprenen tot divertint-se.

Exhibició dels grups d’aeròbic 
escolar del PME

El 14 i 15 de desembre de 2013, el 
Patronat Municipal d’Esports va 
organitzar una exhibició de ball al 
pavelló poliesportiu municipal de Corró 
d'Avall. 

Les 21 nenes dels grups d’aeròbic que 
organitza el PME a les escoles Guerau 
de Liost, Joan Sanpera i Camins van 
mostrar al públic assistent les coreo-
grafies treballades durant aquest 
primer trimestre. Els nervis previs no 
van impedir que les nenes s’ho 
passessin d’allò més bé.

L’aleví femení d’handbol de les 
Franqueses participa a l’Hamboli-
cat d’Igualada

El 15 de desembre de 2013 l’aleví 
femení d’handbol de les Franqueses va 
disputar el torneig Hambolicat amb 
motiu de la Marató de TV3 a Igualada. 

El torneig va durar tot el matí i les 
franquesines van disputar tres partits. 
Els dos primers partits els van jugar 
contra el Tarragona i el Tàrrega A, amb 
reglament aleví expert de la federació. 
Per als qui no coneguin aquesta 
modalitat, es juga a camp sencer i es 
saca de centre després dels gols (una 
introducció a la zona). El tercer partit el 
van jugar amb reglament de minihand-
bol i a camp petit contra el Tàrrega B. 
L’equip franquesí estava format per 
només 6 nenes. Tot i amb això es va 
competir i treballar molt, guanyant el 
primer i el tercer partit i perdent contra 
el Tàrrega A de 2 gols de diferència. 

A més a més dels partits, els partici-
pants del torneig també podien gaudir 
d’una zona lúdica amb inflables, pintura 
de cara i diverses activitats, d’una 
xocolatada gratuïta, i pagant un petit 
import, fins i tot podies fer un passeig 
en globus.

En definitiva, les nenes s’ho van passar 
molt bé i van competir amb moltes 
ganes, tot col·laborant amb la Marató 
de TV3, que aquest any lluitava contra 
les malalties neurodegeneratives.

Presentació dels equips del CF 
Bellavista Milan

El 15 de desembre de 2013 es va fer la 
presentació de tots els equips del Club 
Futbol Bellavista Milan a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
En total van desfilar per la gespa 130 
jugadors i jugadores, esportistes que 
formen part d’un dels dotze equips del 
club de Bellavista. A la presentació hi 
va assistir l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
membres de la renovada junta directiva 
de l’entitat que encapçala Paco Flores.

Consell General del Patronat 
Municipal d’Esports

El 17 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sessió del Consell General 
del Patronat Municipal d’Esports a la 
sala polivalent del Complex Esportiu 
Municipal, acte que va estar presidit pel 
regidor d’Esports, José Ramírez, i que 
va reunir el conjunt de les entitats 
esportives locals i altres entitats, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel Patronat Municipal 
d’Esports durant l’any 2013 i la previsió 
per al 2014.

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millora en les instal·la-
cions esportives, de l’escola esportiva 
municipal, del manteniment de les 
instal·lacions, de les dades de participa-
ció del Patronat i del Complex Esportiu 
Municipal i de la convocatòria de 
subvencions per a activitats esportives 
per a l’any 2014. 

Cal destacar també l’assistència de 
Josep Randos, Rosa M. Isidro i Àngel 
Profitós, regidors de l’Ajuntament i 
membres del Consell d’Administració 
del Patronat Municipal d’Esports. Al 
finalitzar la sessió, el Patronat Munici-
pal d’Esports va oferir un refrigeri a tots 
els assistents per tal d’acomiadar l’any 
esportiu 2013 i felicitar a tothom les 
festes de Nadal.

Esmorzar de Nadal del Grup 
d’Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME

El 19 de desembre de 2013 va tenir lloc 

amb Arc Les Franqueses. La competi-
ció es va fer al camp municipal de tir 
amb arc del Fossat del Castell de 
Montjuïc de Barcelona. 

És un trofeu amb el qual s’inicia la 
temporada i en el qual només partici-
pen les categories dels més joves, és a 
dir, esquirol, benjamí, aleví, infantil, 
cadet i júnior (femení i masculí). Hi va 
haver una assistència rècord de més 
de cinquanta inscrits quatre dels quals 
eren representants del club franquesí, 
que van obtenir bons resultats. Així, 
Izan i Joan van quedar tercers en les 
seves categories (esquirol i benjamí). 
Claudia va quedar primera en aleví 
femení, i Alfred, quart en aleví masculí.

La jornada va ser una festa de l’arc per 
als nens i els familiars. Hi va haver molt 
bon ambient entre tots els nens i 
nenes, reflectint que el tir amb arc és 
més que un esport.

VI Torneig d’handbol Joan 
Sanpera de Festa Major

El 14 de setembre de 2013 va tenir lloc 
el VI Torneig d’handbol Joan Sanpera al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, amb motiu de la Festa 

Major de Corró d’Avall. Des de la 
categoria prebenjamí fins a la infantil, 
els equips van jugar un partit davant el 
BM Granollers de la seva corresponent 
categoria.

Un total de 14 equips van prendre part 
en aquest torneig amb un total de 160 
participants. Els equips van ser 1 
prebenjamí masculí, 2 benjamins 
masculins, 1 aleví femení, 2 alevins 
masculins i 1 infantil masculí. 

Els premis van ser per al 1r i 2n 
classsificat, per al millor jugador del 
partit, el millor jugador local i el màxim 
golejador de l’enfrontament. El regidor 

d’Esports, José Ramírez, va estar 
present a l’entrega de premis.

El Patronat Municipal d’Esports, 
col·laborador d’aquesta activitat que va 
organitzar l’AEH Les Franqueses, va 
obsequiar tots els participants amb un 
esmorzar.

55 corredors participen a la II 
Clàssica Ciclista de les 
Franqueses

El 14 de setembre de 2013 a la tarda es 
va disputar la II Clàssica Ciclista de les 
Franqueses, una cursa organitzada per 
la Unió Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, dins del programa d’actes de 
la Festa Major de Corró d’Avall. La 
distància a recórrer van ser 100 km en 
un circuit de 10 km que discorria per 
carreteres i carrers de Corró d’Avall, 
Llerona i Marata. Un recorregut amb 
pujades curtes i fortes que va fer-se 
molt dur per als 55 ciclistes que van 
prendre la sortida. Els participants 
pertanyien a una d’aquestes tres 
categories: elit, sub23 i master 30.

Cal destacar la presència d’un equip 
francès, el Martigues, que tenia dins les 
seves files el darrer guanyador del tour 
de Bulgària. El guanyador absolut va 
ser el corredor francès Cedric Eusta-
che, amb un temps total de 2 hores i 41 
minuts. Eustache va anar a una 
velocitat mitjana de 42,480 km per 
hora. D’altra banda, el corredor local 
Santi Segú va ser el guanyador a la 
categoria Master 30.

80 jugadors al 3 x 3 de bàsquet de 
la Festa Major de Corró d’Avall

El 14 de setembre de 2013 al matí, 
amb motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall, es va celebrar a la pista 
poliesportiva coberta de la zona 
esportiva municipal un 3 x 3 de bàsquet 
amb els jugadors i jugadores dels 
diferents equips del Patronat Municipal 
d’Esports.

Més de 80 basquetbolistes, de 
categories compreses entre premini i 
cadet, van gaudir de l’esport de la 
cistella competint entre ells separats 
per categories, i en equips de 3 o 4 
jugadors. Després de quatre hores de 

bàsquet, els equips vencedors en les 
diferents categories van ser: en 

categoria premini, Lakers; en mini, 
Toros; en infantil, Guays; i en cadet 
Equip 2.

Tots els participants van rebre esmor-
zar i medalles commemoratives, així 
com obsequis per als equips guanya-
dors.

Trenta participants al 
III Campionat de tie-breaks amb 
motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall

El 14 de setembre de 2013, amb motiu 
de la Festa Major de Corró d'Avall, el 
Patronat Municipal d'Esports va 
organtizar el III Campionat de 
tie-breaks a les pistes de tennis 
municipals de Corró d'Avall. Hi van 
participar una trentena de tennistes, 
entre adults i infants.

Es van fer campionats de tie-breaks a 
15 punts (adults) i pel que fa als més 
joves alguns van fer també tie-breaks a 
15 punts i una lligueta de tots contra 
tots. Cada participant va disputar un 
mínim de 2 partits de tennis. 

El Patronat Municipal d'Esports va 
obsequiar tots els participants amb una 
medalla i esmorzar.

La Festa de la bicicleta urbana 
d’enguany compta amb 200 
participants

El 15 de setembre de 2013 al matí va 
tenir lloc la Festa de la bicicleta urbana 
que tradicionalment organtiza el 
Patronat Municipal d’Esports dins dels 
actes programats de la Festa Major de 
Corró d’Avall. Més de 200 participants 
van poder gaudir d’un circuit urbà 
d’uns 12 km de distància, que va 
passar per Corró d’Avall, Bellavista i 

en el Complex Esportiu Municipal el 
tradicional esmorzar de Nadal de la 
gent gran. Tots els participants (uns 60) 
del Grup d'Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME van poder gaudir de 
l'esmorzar amb la presència de 

l'alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Durant l'acte es va fer un brindis, on es 
va desitjar unes bones festes i un feliç 
2014. Abans d'acabar l'acte tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l'alcalde i del regidor que de 
ben segur serà de bon ús per fer 
activitat física.

Uns 60 alumnes van participar a 
la trobada de Nadal de l’Escola de 
Tennis del PME

El 21 de desembre de 2013 a la tarda, 
l'Escola Municipal de Tennis de les 
Franqueses va realitzar la seva 
tradicional Trobada de Nadal. Hi van 
participar uns 60 alumnes des dels 
nens més petits de l'escola de tennis 
(infants de 5 anys), fins als nois de 
15-16 anys.

La trobada de Nadal va consistir a 
jugar una sèrie de campionats tennís-
tics on els alumnes jugaven un mínim 
de 2 partits. L'objectiu de la Trobada és 
que tots els nens passessin una 
divertida tarda jugant a tennis.

Els resultats dels diferents campionats 
realitzats segons les edats van ser:

-Campionat d'alumnes (anys 
2007-2008): finalista de consolació, 
Miquel Ortega; guanyador de consola-
ció, Marc Argemí; finalista de la fase 
final, Gerard Guiu; guanyador de la fase 
final, Neus Cebrian.
-Campionat d'alumnes (anys 
2005-2006): finalista de consolació, 
Noa Pardillo; guanyador de consolació, 

Gerard Navarro; finalista de la fase 
final, Esteve Ortega; guanyador de la 
fase final, David Müller.
-Campionat d'alumnes (anys 
2002-2003-2004): finalista de consola-
ció, Marc Pérez; guanyador de 
consolació, Daniel Noé; finalista de la 
fase final, Nil Morales; guanyador de la 
fase final, Màxim Chornyy.
-Campionat d'alumnes (anys del 1996 
al 2001): finalista de consolació, Èric 
Cejudo; guanyador de consolació, 
Rafael Barrio; finalista de la fase final, 
David Barrio; guanyador de la fase 
final, Arnau Caralt.

Tots els finalistes i guanyadors van 
rebre com a premi una medalla i tots 
els participants a la trobada de Nadal 
van ser obsequiats amb un suc de 
fruites i una felicitació de Nadal de part 
de l'Escola de Tennis Jordi Plana i del 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès.

Santi Segú i Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista Les 
Franqueses, subcampions de 
Catalunya de Ciclocròs

El 22 de desembre de 2013 es va 
disputar a Manresa el Campionat de 
Catalunya de Ciclocròs, amb la 
participació de corredors de la Unió 
Ciclista Les Franqueses. 

Santi Segú va quedar subcampió de 
Catalunya en la categoria master 30, 
Antoni Serra també va ser subcampió 
de Catalunya en mastrer 60 i Marc 
Ortega va ser 4t en master 40. La 
prova es va disputar en un circuit molt 
tècnic, magnífic per a la pràctica del 
ciclocròs.

El VI Torneig d'Handbol Memorial 
Joan Bufí compta amb la partici-
pació de 26 equips

El 28 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sisena edició del Torneig 
d'Handbol Memorial Joan Bufí al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, organitzat pel club AEH 
Les Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports. 

El format del torneig consistia en què 
cada equip local de les Franqueses, des 
de la categoria escola fins al juvenil 

femení (13 en total), jugués un partit 
davant un equip rival. Els clubs 
convidats van ser la Llagosta, la 
Garriga, Polinyà, Sant Esteve de 
Palautordera, BM Granollers, Montme-
ló i Canovelles.

Un cop finalitzat el partit corresponent 
es van determinar els trofeus al primer 
classificat, segon classificat, millor 
jugador, màxim golejador, regularitat i 
millor jugador local de cada partit i 
categoria. Els més petits, d'infantil fins 
a l'escola, van tenir, a més, una copa 
individual per la seva participació al 
torneig. 

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

Tres corredors de la Unió Ciclista 
Les Franqueses- Bicicletes Segú 
fan podi a la classificació final de 
la Copa Catalana de Ciclocròs

Tres ciclistes franquesins van pujar el 
29 de desembre de 2013 al podi de la 
classificació final de la Copa Catalana 
de Ciclocròs, després dels bons 
resultats obtinguts a la darrera cursa de 
la temporada, que es va disputar a Vic. 
Així doncs, Toni Serra es va proclamar 
campió en la categoria Master 60, i 
Santi Segú i Marc Ortega van quedar 
subcampions a la categoria Master 30 i 
Master 40, respectivament. 

Tots tres són membres de la Unió 
Ciclista Les Franqueses-Bicicletes 
Segú. En la cursa disputada a Vic, els 

resultats d’aquests tres ciclistes 
franquesins van ser els següents: Toni 
Serra va quedar en 2n lloc, i Santi Segú 
i Marc Ortega van quedar en 4a 
posició. Per la seva banda, Pere 
Amadó també va fer una gran cursa i 
va acabar 3r en Master 30.

Llerona. La sortida i l’arribada va ser la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall i tots els participants van rebre 
a l’arribada un obsequi de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu de la Setmana 
de la mobilitat sostenible i segura (una 
matrícula per a la bicicleta i un clauer) i 
ampolles d’aigua que va oferir el PME 
a tots els ciclistes.

Un cententar de participants al III 
Campionat de pàdel de Festa 
Major

El 13, 14 i 15 de setembre de 2013 es 
va disputar el tradicional Campionat de 
pàdel de festa major. Aquest tercera 
edició va començar el divendres a la 
tarda i va durar fins al diumenge al 
migdia, que es van disputar les finals de 
cada categoria: masculina, femenina i 

mixta. Al torneig hi van participar un 
centenar de persones, les quals van 
gaudir del pàdel durant tot el cap de 
setmana. Els campions i subcampions 
de la fase final van rebre per part del 
regidor d’Esports, José Ramírez, una 
copa com a reconeixement de la fita 
aconseguida, i els campions i subcam-
pions de consolació una medalla.

Classificació del Torneig:
-Categoria masculina: fase final: 
guanyadors del torneig, Manel Parra i 
José Martínez; subcampions, Marc 
Navarro i Alfons Ferreira. Consolació: 
guanyadors, Manel Valero i Pedro 
González; subcampions, Francesc 
Guardiola i Joan Pol Minguet  
-Categoria femenina: fase final: 
guanyadores del torneig, Gina Jorba i 
Lídia Ganduxé; subcampiones, M. Pau 
Nualart i Marta Maraña. Consolació: 
guanyadores, Mònica Diez i Anna 
Caparrós; subcampiones, Pilar Torras i 
Judit Bartolí
-Categoria mixta: fase final: guanyadors 
del torneig, M. Pau Nualart i Guillem 
Pujol; subcampions: Gina Jorba i Joan 
Pol Minguet. Consolació: guanyadors, 

Irene Vila i Joan Barceló; subcampions, 
Mònica Fernández i Jordi Galan

Èxit de la Tirada de Festa Major

Com cada any, incorporada dins de la 
Festa Major de Corró d'Avall, el 15 de 
setembre de 2013 el Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses va celebrar una 

tirada social que va consistir, d'una 
banda, en una exhibició dels arquers 
del club i, de l’altra, en una jornada de 
portes obertes a les persones que van 
voler provar aquest esport. 

Hi va haver presència de veïns de les 
Franqueses durant tota la jornada, 
especialment d’infants, alguns dels 
quals van demostrar excel·lents 
condicions per a la pràctica del tir amb 
arc. L'acte va finalitzar amb un aperitiu 
per als arquers i assistents.

Santi Segú guanya el 
Campionat de Contrarellotge de la 
Unió Ciclista 
Les Franqueses

El 22 de setembre de 2013 la Unió 
Ciclista Les Franqueses va organitzar el 
seu Campionat de Contrarellotge, 
aquest any amb la novetat que es van 
fer les dues cronos en un mateix dia: la 
de Corró i la cronoescalada de 
Montmany. Un total de 36 corredors 
van participar-hi. 

El guanyador de la crono de Corró va 
ser Miquel Novellas, amb un temps de 
13 minuts i 14 segons, i el guanyador 
de la crono de Montmany va ser Santi 
Segú, amb un temps de 9 minuts i 34 
segons. La suma dels temps va fer que 
el guanyador final fos Santi Segú. En 
les diferents categories, els guanyadors 
van ser els següents: Femina, Laura 
Cunillera; Elit, Oriol Aguilera; Master 
30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; 
Master 50, Chris Goere.

El Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació professional de 
jugadors

Des del mes d’octubre de 2013 i fins al 
mes de juny de 2014, el camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació per a jugadors de futbol 
impulsat per entrenadors majoritària-
ment provinents del RCD Espanyol. 
Molts d’ells són vallesans, com el 
franquesí Carles Martínez, entrenador 
de l’infantil de l’Espanyol, el roquerol 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del club barceloní, Xavi 
Díaz, responsable de Mitjans Audiovi-
suals i Anàlisi del Joc del Futbol Base 
de l’Espanyol, i Oriol Olivé, de l’RCDE 
Stage. Completen l’equip tècnic Joan 
Argemí, del FC Cardedeu, i Ferran 
Bramona, del RCDE Stage. Hi ha 
apuntats uns 30 jugadors, que entrenen 
els dilluns i dimarts de 17.30 a 19.30 h.

Segons l’empresa que han creat 
aquests tècnics per poder fer aquesta 
activitat, Alwaysoccer Barcelona, “els 
objectius i continguts de les sessions 
d’entrenament estan orientats a la 
millora tècnica i tàctica del jugador, per 
aconseguir que aquest resolgui amb 
èxit les diferents situacions exigides pel 
joc”. Així, els principals atractius 
d’aquesta oferta són els entrenaments 
en grups reduïts, la metodologia 
adequada a cada edat, l’aprofundiment 
de la tècnica individual i col·lectiva, la 
millora dels conceptes tàctics, els 
consells dietètics i mèdics, i l’assesso-
rament al jugador en tot allò que 
envolta el món del futbol. 

El passat 23 de setembre, dins de les 
jornades de portes obertes que va 
oferir l’empresa, els joves assistents 
van rebre la visita de l’entrenador de 
porters i exporter de l’Espanyol Tommy 
N’Kono, responsable del centre de 
tecnificació per a porters que tindrà lloc 
els mateixos dies i hores al camp de 
futbol de Corró d’Amunt.

El lligam d’aquest centre de tecnificació 
amb el club blanc-i-blau és molt estret. 
Un dels incentius que ofereix és que, si 
la direcció d’Alwaysoccer ho creu 
convenient basant-se en la qualitat de 
cada jugador, els alumnes podran fer 
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les proves per entrar al RCD Espanyol 
gestionades des del centre.
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La franquesina Anna Riera queda 
segona a la Marató de Collserola

Anna Riera i Pla, veïna de Corró d’Avall 
de 47 anys, va quedar en segona 

posició de la general femenina a la XIX 
edició de la Marató de Collserola, que 
es va disputar el 6 d’octubre de 2013. 
Es tracta d’una de les clàssiques de les 
curses de muntanya. El Patronat 
Municipal d’Esports felicita per aquesta 
gesta l’atleta del Club Atletisme 
Canovelles i l’anima perquè continuï 
aconseguint èxits.

Jornada d’hípica per a 18 alumnes 
de la Fundació Apadis

El 17 d’octubre de 2013, 18 alumes del 
curs de formació laboral Plusmotiva de 
la Fundació Apadis van poder gaudir 
d’una jornada d’equitació adaptada 
dirigida pels professionals del Centre 
Hípic Mas Batlló, del municipi de Malla.

Els nois i noies van poder comprovar 
que l’equitació adaptada afavoreix la 
millora de l’equilibri i la mobilitat, la 
comunicació, la millora del to muscular, 
la deambulació i la coordinació, el 
control dels reflexos, la relaxació que 
aporta i la millora de l’autoestima. Com 
que l’activitat s’aconsegueix fer molt 
ràpidament, el reforç positiu per a la 
persona és immediat.

Gràcies a la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Diputació de 
Barcelona, aquests nois i noies van 

gaudir d’un dia rodó, que va culminar 
amb un dinar dins de les mateixes 
intal·lacions.

L’equip franquesí format per Santi 
Segú i Marc Ortega guanya les 3 
hores de resistència de BTT de 
Corró d’Amunt

El 20 d’octubre de 2013 es va disputar 
la setena edició de les 3 hores de 
resistència de BTT de Corró d’Amunt, 
enguany darrera prova puntuable de la 
I Challenge Resistència BTT del Vallès. 
Hi va haver més participació que mai 
amb 52 equips i 110 corredors en total. 
El guanyador de la prova va ser l’equip 
format pels franquesins de la UCLF 
Santi Segú i Marc Ortega, mentre que 
en el global de la classificació d’aquesta 
primera Challenge va quedar en primer 
lloc l’equip del celoní Tomàs Misser.

Enguany, l’organització, el Club Ciclista 
Corró d’Amunt, va fer un canvi en la 
sortida i la meta del recorregut. Fins 
ara havia estat a la finca de la Nissan i 
aquesta vegada s’ha fet al centre de 
Corró d’Amunt, concretament a la 

carretera, a la zona esportiva, entre el 
camí del restaurant Tastaolletes i el 
restaurant Les Quatre Llunes. Un canvi 
que ha agradat molt els participants i 
que ha fet més atractiva la cursa per a 
la gent del poble.

El premi al club que va aportar més 
participants a la cursa va ser per al 
T-Bikes de Lliçà d’Amunt. Cal recordar 
que també es va disputar la cursa d’1 
hora de resistència infantil, amb la 
participació de 21 corredors, dos dels 
quals de Corró d’Amunt.

Una de les anècdotes de les 3 hores de 
resistència BTT de Corró d’Amunt 
d’enguany va ser la presència d’un 
equip de TV3, atret per la tecnologia 
dels xips controladors que portaven els 

participants, una novetat en aquest 
tipus de curses.

Els clubs de bàsquet i d’handbol 
de les Franqueses van rebre el 
premi Trofeu 
Campions del Mundo 
Deportivo

El 25 d’octubre de 2013 el diari esportiu 
Mundo Deportivo i El Corte Inglés van 
organitzar una nova edició –la trente-
na– del Trofeu Campions, en què 
s’homenatja els clubs catalans per les 
gestes esportives que van aconseguir 
la passada temporada. Enguany hi van 
anar 215 equips de 26 disciplines que o 
bé van quedar campions de les seves 
lligues o bé van pujar de categoria. El 
nostre municipi també va ser-hi 
present, de la mà del Club Bàsquet Les 
Franqueses i de l’AE Handbol Les 
Franqueses.

En concret, es va premiar el CB per 
haver assolit l’ascens a 2a Catalana de 
l’equip sènior femení i l’AEH per 
l’ascens a 2a Catalana del seu sènior 
masculí. Van ser presents a l’acte en 
representació d’aquests clubs Esteve 
Moliner, president del CB Les Franque-
ses, i Mireia Gassull i Carme Ortega, de 
l’AEH Les Franqueses, que van 
assistir-hi en substitució del seu 
president, Rafael Rosario, que no hi va 
poder anar per motius laborals. A més, 
també van assistir a la gala l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

El lliurament de premis va tenir lloc a 
l’Hotel Juan Carlos I de Barcelona i va 
comptar amb l’assistència de 500 
persones.

Gran matinal de ciclocròs 
diumenge al parc de Milpins

El 27 d’octubre de 2013 al matí es va 
disputar al parc de Milpins de Corró 
d’Avall la primera prova de la Copa 
Catalana de Ciclocròs d’aquesta 
temporada, amb la participació de 127 
ciclistes. L’organització d’aquesta 
activitat va anar a càrrec de la Unió 
Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports.

Es van disputar tres curses, una per a 

les categories d’aleví, infantil i cadet, 
una altra per a les categories júnior, 
fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la 
darrera per a master 30, elit i sub 23. El 
guanyador de la cursa en elit va ser el 
celoní Tomàs Misser. Pel que fa al 

palmarès franquesí, cal destacar el 
segon lloc de Santi Segú a la categoria 
master 30, el segon lloc de Marc 
Ortega a la master 40, i el primer lloc 
d’Antoni Serra a la master 60.

El Patronat Municipal d’Esports 
renova els convenis de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses i amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Club Bàsquet Les Franqueses i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses van renovar durant el mes 
d’octubre de 2013 els convenis de 
col·laboració que van signar l’any 
passat amb el Patronat Municipal 
d'Esports. Aquest és el tercer any que 
es formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
Patronat i el CB Les Franqueses, i entre 
el Patronat i l’AEH 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.  

Al conveni es marca que el Patronat 
Municipal d’Esports serà el responsable 
d’establir la programació i la coordina-
ció d’aquestes activitats, mantenint la 
direcció del programa sota la supervi-
sió de la gerència del Patronat 
Municipal d'Esports. Igualment, el PME 
serà qui sufragarà les despeses 
d’execució dels programes referents 
als següents aspectes: gestió adminis-
trativa, coordinació tècnica, material 
esportiu, instal·lacions esportives, 

llicències, assegurances, arbitratges i 
equips de roba esportiva. Per la seva 
banda, ambdós clubs adquireixen el 
compromís de realitzar el programa 
d’activitats de l'Escola Esportiva 
Municipal i les activitats de promoció a 
les escoles de les Franqueses sota la 
programació, coordinació i supervisió 
del Patronat Municipal d'Esports, així 
com la col·laboració en aquelles 
activitats puntuals que organitzi el 
Patronat Municipal d'Esports.

Finalitza el manteniment 
semestral de la gespa artificial 
dels camps de futbol 
municipals

A finals del mes d’octubre de 2013 van 
finalitzar els treballs de manteniment 
semestral de la gespa artificial dels 
camps de futbol municipal de les 
Franqueses del Vallès per part del 
Patronat Municipal d’Esports.

El manteniment s’ha efectuat als 
camps de futbol 11 i 7 de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, al 
camp de futbol 7 de la Zona Esportiva 
Municipal de Bellavista, al camp de 
futbol de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt i al camp de futbol 
de la Zona Esportiva de Llerona. 

Les tasques de manteniment de la 
gespa van consistir a repassar les 
juntes i l’estat general dels marcatges, 

revisar les males herbes, replantar 
cautxú a les zones més desgastades i 
revisar l’estat general del camp.

Aquestes actuacions de millora 
s’emmarquen dins del pla continuat de 
manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals de les Franque-
ses del Vallès.

El Club Hoquei Les Franqueses 
comença la lliga de veterans

El 28 d’octubre de 2013 el flamant Club 

Hoquei Les Franqueses va disputar el 
partit de la primera jornada de la lliga 
de veterans. 

Va ser un partit molt igualat que el va 
enfrontar a l’Esplugues i que va acabar 
amb derrota franquesina per 1 gol a 4. 
Quan faltaven 5 minuts per a l'acaba-
ment del matx, el resultat era d’empat 

a 1 gol. L’equip visitant va començar a 
pressionar per tota la pista i l’estratègia 
li va donar resultat, ja que va aconse-
guir amb molta fortuna el segon gol. I 
encara va tenir temps per fer pujar al 
marcador l’1 a 4 final.

El grup que s’entrena amb el PME 
per fer la propera edició de la 
Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-
La Garriga es consolida

Durant el mesos d'octubre i novembre 
de 2013 es va anar consolidant el grup 
del programa Entrena la Mitja els 

integrants del qual van fer la inscripció 
al Patronat Municipal d'Esports. Tots 
aquests participants queden els dilluns, 
dimecres i divendres a les 20 h a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall i realitzen l'entrenament que 
dirigeix el Club d’Atletisme A 4 el km.  

Enguany hi ha menys participants, ja 
que molts pobles veïns també realitzen 
aquest programa i perquè molts dels 
participants ja formen part del Club 
d'Atletisme A 4 el km i, per tant, ja 
entrenen de forma regular durant tot 
l'any.

NOVEMBRE 2013

Ppresentació dels equips del CE 
Llerona

L’1 de novembre de 2013, al matí, va 
tenir lloc al camp de futbol de la zona 
esportiva de Llerona la presentació de 
tots els equips que formen part del Club 
Esportiu Llerona la present temporada. 

En total hi van assistir més de 300 
futbolistes, nois i noies, de diferents 
edats, que formen part dels 26 equips 
del club. També hi van ser presents els 
coordinadors, entrenadors i delegats 
de cada equip i els membres de la junta 
directiva del CE Llerona, així com 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez.

El Club A 4 el km participa amb 
setze atletes a la cursa 
Behovia-San Sebastián

Setze atletes del club d’atletisme 
franquesí A 4 el km van participar el 10 
de novembre de 2013 a la cursa 
Behovia-San Sebastián, de 20 km de 
recorregut. 

Les marques que van fer els corredors 
del Club d’Atletisme A 4 el km són les 
següents: Jaume Aragonès, 1 h 11 min 
31 s; Esteban Romero, 1 h 16 min 49 s; 
Joaquim Cardona, 1 h 18 min 40 s; 
Xavier Roca, 1 h 19 min 15 s; Lluís 
González, 1 h 26 min 50 s; Rafa Lora, 1 
h 29 min 20 s; Carmen Martín, 1 h 30 
min 30 s; David Aldonza, 1 h 31 min 14 
s; Jordi Brillas, 1 h 31 min 16 s; Santi 
Carreras, 1 h 32 min 27 s; Daniel 
Priego, 1 h 35 min 22 s; Sergi Alexan-
dri, 1 h 36 min 34 s; Francesca Parra, 1 
h 44 min 51 s; Montse Nzang, 1 h 47 
min 22 s; Núria Buil, 1 h 50 min 4 s; 
Mireia Massot, 1 h 52 min 9 s.

Les instal·lacions esportives reben 
els visitants de 
l'intercanvi Comenius

Alumnes i professors estrangers del 
programa Comenius van visitar 
diversos indrets del municipi al llarg de 
la setmana de l’11 al 17 de novembre 
de 2013. Com que el projecte se 
centrava en l'esport i la salut, l’Escola 

Joan Sanpera i Torras, que va ser  
l'amfitriona d'aquest intercanvi, va 
convidar el grup de visitants a fer una 
visita a les instal·lacions esportives 
municipals, a més a més de la visita 
històrica a l'ajuntament.

En aquesta visita, que va ser concreta-
ment a les instal·lacions esportives de 
Corró d'Avall, el grup va ser rebut pel 
regidor d'Esports, José Ramírez, i el 
director gerent del Patronat Municipal 
d'Esports, Josep Campaña. Un cop feta 
una breu explicació sobre l'equipa-
ment, alumnes i professors van ser 
obsequiats amb el llibre del 30è 

aniversari del Patronat Municipal 
d'Esports. A continuació se'ls va fer 
una visita guiada per les instal·lacions 
en què van poder veure el pavelló 
poliesportiu, el camp de futbol, les 
pistes de tennis, les pistes de pàdel i la 
piscina.

Els visitants, procedents d'Anglaterra, 
Polònia i Islàndia, van marxar el 
diumenge 17. Al llarg dels dies que van 
ser a Catalunya van conèixer el 
municipi de les Franqueses -inclòs 
l'Ajuntament, el seu principal complex 
esportiu i l'entorn general-, la capital de 
comarca, Granollers, i la ciutat de 
Barcelona.

Presentació dels equips 
d’handbol de les Franqueses de la 
temporada 2013-2014

El 16 de novembre de 2013 va tenir lloc 
la presentació de tots els equips 
d’handbol base del Patronat Municipal 
d’Esports juntament amb els equips del 
club AEH Les Franqueses al Pavelló 
Poliesportiu Municipal de les Franque-
ses.

13 equips conformen l’escola d’handbol 
del PME en la temporada 2013-3014: el 
prebenjamí, benjamí masculí A, 
benjamí masculí B, aleví femení A, aleví 
femení B, aleví masculí A, aleví masculí 
B, infantil masculí, infantil femení, cadet 

masculí A, cadet masculí B i cadet 
femení. Per part de l’AEH Les Franque-
ses enguany presenten dos equips, el 
sènior masculí i el juvenil femení.

A partir de les 19 h va tenir lloc la 
desfilada de tots els equips davant 
d'una grada plena. Acte seguit hi van 
haver els parlaments de les autoritats, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el president de l'AEH les 
Franqueses, Rafael Rosario, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez, que van fer 
entrega d'uns rams de flors i plaques a 
tots aquells jugadors que porten 10 
anys practicant handbol al municipi. 

També es va fer un reconeixement als 
periodistes esportius locals Ramon 
Solé, Miqui Güell i Pol Garcia. Per últim, 
es va fer la tradicional foto de grup i 
després les fotografies individuals de 
temporada per a cada equip. 

Abans de la presentació van tenir lloc 
els partits del juvenil femení contra el 
BM Granollers, a les 16 h, i el del cadet 
masculí A contra l’Esplais de Castelló 
d'Empúries, a les 17.30 h. Un cop 
finalitzada la presentació es va jugar el 
partit del sènior masculí davant el 
Vallag, a les 20.15 h.

Francesc Marsol i Ana Belén 
García guanyen la 2a edició de la 
cursa Els 10 km de les Franqueses

El diumenge 17 de novembre de 2013 
a les 10 h va tenir lloc la segona edició 
de la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses, amb sortida i arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El mal temps, tot i que no va 
impedir que la prova se celebrés, va 
fer, això sí, que alguna de les 620 
persones inscrites es quedés casa. 

No va ser el cas de Francesc Marsol i 
Ana Belén García, que van quedar en 
primer lloc en la categoria masculina i 

femenina, respectivament. Marsol va 
fer un temps de 34 min 48 s i Garcia de 
40 min 34 s.

Jaume Aragonès, secretari del Club 
d’Atletisme A 4 el km, entitat que 
organitza la cursa amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, es va mostrar molt satisfet 
amb el nombre de participants, i va 
confirmar que hi haurà una tercera 
edició de la prova l’any vinent.

A banda de la vessant esportiva, 
aquesta cursa té l’objectiu de recaptar 
diners per a la lluita contra el càncer de 
ronyó. Els diners recaptats enguany (un 
mínim de 3 € per inscrit, segons 
Aragonès, més l’aportació de l’empre-
sa patrocinadora Pfizer i la que fa 
l’Ajuntament de les Franqueses) es 
donaran, com l’any passat, a la 
Fundació Privada Institut Recerca de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El Patronat Municipal 
d'Esports signa un conveni amb 
Alwayssoccer

El matí del 22 de novembre de 2013, 
l'empresa Alwayssoccer i el Patronat 
Municipal d'Esports van signar un 
conveni per a l'organització d'activitats 
de formació i promoció esportiva, 
estades i/o jornades de tecnificació al 
municipi de les Franqueses.

Alwayssoccer és una empresa 
especialitzada en l'organització de 
clubs i escoles de futbol, estades, etc. 
El representant de l'empresa va signar 
el conveni amb el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Es planta una alzina per al Bosc 
de La Mitja

El 27 de novembre de 2013 al matí 
diverses autoritats municipals i 
representans de La Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
van plantar una alzina al Bosc de La 
Mitja. Des de 2003 és tradició fer 
créixer el Bosc de La Mitja (a l'avingu-
da de Sant Julià, 64-66, de Granollers), 
per això cada any s'hi planta un arbre. 
Aquest 2013, com que no es tracta 
d'un any olímpic, s'hi ha plantat una 
alzina. A l’acte hi van assistir els 
alcaldes de Granollers i Canovelles, el 

primer tinent de les Franqueses, Esteve 
Ribalta, el regidor d’Esports de les 
Franqueses, José Ramírez, i també el 
regidor d'Esports de la Garriga, Joan 
Esteban, el president de l’AE La Mitja, 
Toni Cornellas, i el president de la 
Federació Catalana d’Atletisme, Joan 
Villuendas, entre altres personalitats. 
Aquest és un dels actes previs a la 
celebració de la cursa.

La primera passejada per a la 
gent gran del cicle “A cent cap als 
cent” té lloc a les Franqueses

El 28 de novembre de 2013 va tenir lloc 
a les Franqueses la primera caminada 
dins el cicle de passejades A cent cap 
als cent que organitza la Diputació de 
Barcelona juntament amb els pobles i 

ciutats adjuntats. Aquest programa va 
destinat a persones de més de 65 anys 
que fan activitat esportiva en el seu 
municipi.

Els pobles convidats van ser Castellde-
fels, Vilanova i la Geltrú i Santa 
Perpètua de Mogoda. En total, uns 170 
participants, que van poder gaudir dels 
camins i espais de les Franqueses. 

La passejada va començar al voltant de 
les 10 h des del Complex Esportiu 
Municipal en sentit Milpins, on es va fer 
una parada per esmorzar i on seguida-
ment es va reprendre la passejada, que 
va arribar fins a Corró d'Amunt. Un cop 
allà es va fer el dinar de germanor i la 
cloenda de l'acte.

Durant la passejada i tota la jornada hi 
va ser present el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Presentació dels equips del CF Les 
Franqueses

Després de l’ajornament del passat 16 
de novembre per mal temps, el 30 de 
novembre de 2013 va tenir lloc a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall la presentació oficial del CF Les 
Franqueses d’aquesta temporada 
2013-2014. L’acte va començar a les 
16 h amb la desfilada dels 21 equips del 
club, uns 170 jugadors en total.

Després de les fotos oficials de cada 
equip, que es van fer amb els cotxes 
d’època que estaven a la gespa i que 
van cedir per a l’ocasió els patrocina-
dors del club, es va jugar el partit de 3a 
Divisió Catalana que enfrontava el 
primer equip del CF Les Franqueses 
contra l’Olímpic de la Garriga, i que va 
acabar en empat a 1 gol.

DESEMBRE 2013

Els equips prebenjamí i 
benjamí masculí d’handbol del 
PME assisteixen a la Trobada 
Handbolicat de la Llagosta

El 6 de desembre de 2013 va tenir lloc 
a la Llagosta la Trobada Handbolicat de 
la Marató de TV3 on cada any 
participen equips d'handbol de les 
Franqueses. Aquest any era el torn 
dels equips prebenjamí de la Laura 
Saperas i del benjamí masculí del Joan 
Lax. La matinal va consistir a jugar 
partits en format triangular davant 
equips com el Granollers, la Llagosta i 
el Polinyà. Un bon matí gaudint de 
l'esport, companyonia i joc net amb els 
companys d'altres municipis.

El Barça, el Vila-real i la Fundació 
Marcet, campions de la Interna-
tional Golden Cup 2013

El FC Barcelona en categoria aleví, el 
Vila-real CF en benjamí i la Fundació 
Marcet en prebenjamí van ser els 
equips campions de la segona edició de 
la International Golden Cup que es va 
disputar entre el 6 i el 8 de desembre a 
les Franqueses i a la Garriga. 

Han jugat el torneig més de 50 equips, 
alguns provinents d’Itàlia, com la 
Roma, o d’altres punts de l’Estat 
espanyol, com l’Atlético de Madrid, el 
Vila-real o el Rayo Vallecano, i de clubs 
tan destacats del futbol català com el 
FC Barcelona, el Cornellà, el Sant 
Andreu o l’Europa; uns 700 jugadors 
d’entre 6 i 12 anys d’edat, que han 
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Bateig del km 7 de la Mitja 
Marató amb el nom d’Alfredo 
Codina

El 8 de gener de 2013 es va fer l'acte 
de bateig d'un quilòmetre més de la 
Mitja Marató Granollers-Les Franque-
ses-La Garriga, el km 7, dedicat en 
aquesta ocasió al garriguenc Alfredo 
Codina. El km 7 de la Mitja es troba just 
al davant de l’entrada de la urbanitza-
ció Els Gorchs, a Llerona.

El mateix Alfredo Codina Casals, de 76 
anys, acompanyat dels seus fills Josep i 
Marc, va col·locar la rajola. L’acte va 

comptar amb la presència de l’alcalde 
de les Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, el de Granollers, Josep 
Mayoral, la de la Garriga, Meritxell 
Budó, l’alcalde de Canovelles i 
president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, José Orive, el president 

de l’Associació Esportiva La Mitja, Toni 
Cornellas, així com diversos regidors 
d’aquests ajuntaments i col·laboradors 
de la Mitja.

Toni Cornellas va explicar l’homenatge 
a Alfredo Codina per la seva dedicació 
durant tots aquests anys a la prova. 
Codina es va mostrar molt agraït i 
satisfet de “col·laborar amb tot el que 
es pugui amb el municipi i amb la 
comarca, crec que és el que s’ha de 
fer”. Codina va ser reconegut com a 
ànima i “speaker” de la prova.

60 jugadors participen a la 
jornada de lliga de bàdminton del 
campionat del CEVO

El diumenge 13 de gener de 2013 va 
tenir lloc al pavelló poliesportiu 
municipal de les Franqueses del Vallès 
la jornada de lliga de bàdminton 
corresponent al campionat del CEVO 
(Consell Esportiu del Vallès Oriental). 

Hi van prendre part jugadors de totes 
les poblacions del Vallès Oriental amb 
uns 60 participants entre les diferents 
categories d’infantil, cadet i juvenil, 
masculí i femení. 

L’actuació dels jugadors locals va ser 
notable dins del rànquing. Marta 
Guirado va guanyar en la seva 
categoria en imposar-se a la final a una 

altra jugadora del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, Laura 
Pares, en categoria juvenil femenina. 

En categoria cadet masculí, Borja 
Vinagre va guanyar la seva eliminatòria 
arribant a la final després de superar en 
la semifinal Mario Maqueda, també 
jugador local.

El Club de Tir amb Arc de les 
Franqueses participa al XLVI 
Campionat de Catalunya

El XLVI Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc i el VI Campionat Para-Ar-
chery celebrat el diumenge 13 de 
gener de 2013 a Castellar del Vallès va 
comptar amb la major participació de la 
història: 192 esportistes. Es van 
proclamar 26 nous campions de 
Catalunya.
 
Els arquers més joves del Club de Tir 
amb Arc de les Franqueses van fer 
gala d’una gran serenitat en la 
competició i van suportar sense queixa 
el fred que feia al pavelló. Destaca la 
medalla de bronze aconseguida per 
Izan Garcia en la modalitat d’arc 
recorbat en categoria esquirol amb 250 
punts i la cinquena posició en la 
mateixa modalitat de Joan Arnal amb 
233 punts. Guerau Camí va aconseguir 
medalla d’or en la modalitat d'arc nu 
categoria esquirol. Els germans Oriol 

Ros i Adrià Ros van quedar sisens. El 
primer en arc recorbat cadet i el segon 
en arc recorbat aleví.
 
El president del Club, Juan Antonio 
Galo, va competir en arc compost 
categoria sènior. Li van faltar molt pocs 
punts per passar a les eliminatòries 
però va estar tota la jornada donant 
suport als companys. Ángel Galiano es 
va enfrontar en les eliminatòries amb el 
qui va ser finalment el campió de 
Catalunya en la modalitat d’arc nu 
sènior.

Lliurament de l’equipament 
esportiu als monitors del Club A 4 
el km que col·laboren amb el 
programa Entrena la Mitja

El 15 de gener de 2013 va tenir lloc a la 
sala de plens de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès el lliurament de 

l’equipament als monitors del Club A 4 
el km que van col·laborar amb el 
programa Entrena La Mitja a les 
Franqueses. Amb aquest acte es va 
reconèixer la seva tasca envers la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

L’acte va comptar amb la presència del 
regidor d’Esports, José Ramírez, el 
president del club d’atletisme franquesí 
A 4 el km, Toni Flores i, en representa-
ció de l’Associació Esportiva La Mijta, 
Toni Cornellas i Joan Villuendas. Es van 
lliurar 25 equipaments per als monitors, 
que en aquesta edició va comptar amb 
més de 130 inscrits. El paquet constava 
d’una samarreta de màniga curta, unes 
malles i un tallavent.

Les jugadores de l’amateur 
femení del CF Bellavista Milán fan 
un calendari per aconseguir 
recursos econòmics

Les components de l’equip amateur 
femení del CF Bellavista Milán van fer 

un calendari del 2013 amb l’objectiu 
d’obtenir ingressos extres amb la seva 
venda que ajudessin a cobrir el 
pressupost de la temporada.

Aquest conjunt milita en la màxima 
categoria territorial catalana la qual 
cosa suposa un augment de despeses 

molt considerable en relació a la 
categoria on jugaven la campanya 
anterior. Es van editar un total de 500 
calendaris que es venien a un preu de 5 
euros cadascun. Com és habitual en 
aquest tipus de calendari, les jugadores 
de l’amateur femení del CF Bellavista 
Milán sortien als diferents mesos de 
l’any.

Gran tarda d’handbol a les 
Franqueses amb el partit entre el 
BM Granollers i l’US Ivry francès

Les Franqueses del Vallès va viure el 
17 de gener de 2013 una fantàstica 
tarda d’handbol al Pavelló Poliesportiu 
Municipal amb el partit internacional 
que va enfontrar el BM Granollers i 
l’US Ivry, equip de la lliga francesa. Els 
dos equips van jugar amb molta 
intensitat oferint grans moments 
d'handbol. A la mitja part del partit es 
va sortejar una samarreta del BM 
Granollers signada per tots els jugadors 
del primer equip, que va anar a parar a 
una seguidora de l'equip francès. 
Durant el descans també es va 
aprofitar per fer un partidet entre 
l’equip aleví masculí de les Franqueses 
i el del BM Granollers. El resultat final 
del partit entre el BM Granollers i l’Ivry 
francès va ser de 31-26 a favor dels 
primers.

Alta participació al XXI Cros 
Escolar i al XVIII Cros Popular 
malgrat les previsions de mal 
temps

El dissabte 19 de gener de 2013 es va 
celebrar el XXI Cros Escolar i el XVIII 

Cros Popular de les Franqueses del 
Vallès amb una participació molt 
elevada: un total de 430 corredors i 
corredores, una vintena menys que a 
l’edició de l’any passat. Són unes xifres 
molt positives si es tenen en compte les 
previsions d’intenses pluges que hi 
havia per a aquest dia.

La prova, organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports amb la col·labora-
ció del Club Fondistes Bellavista, el club 
A 4 el km, el CB Les Franqueses i 
l’AEH Les Franqueses, amb el suport 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
es va disputar al parc de Milpins de 
Corró d’Avall, com l’any passat.

Com és habitual, les primeres curses 
que es van fer, a partir de dos quarts 
de deu del matí, van ser les dels 
corredors de més edat per tal que els 
nois i noies més petits participessin 
quan les temperatures fossin més altes, 
per bé que el temps va ser molt millor 
de l’esperat i només va ploure en 
alguns moments.

El guanyador del Cros Popular en 
categoria masculina va ser Toni 
Antúnez, de l’equip Aire Esport, mentre 
que en categoria femenina es va 
imposar Carmen Martí, del club A 4 el 
km.

A continuació es van disputar les 
proves de cadet masculí (Andrés 
Campoy, CA Canovelles) i femení 
(Núria Carbonell, CA Montornès), 
infantil masculí (Nabil Aldori, EE la 
Garriga) i femení (Carla Pérez, CA 
Montornès). Cap a les 11 del matí va 
tenir lloc la primera entrega de premis 
de les curses disputades.

A la segona part de la matinal es van 
córrer les curses dels més petits, de 

major a menor edat. Els guanyadors a 
les diferents categories van ser: aleví 
masculí, Álex Salgado, EE la Garriga; 

aleví femení, Inas Kajtih, EE la Garriga; 
benjamí masculí, Álex Lozano, CA 
Granollers; benjamí femení, Aymara 
Danieluk, CA Granollers; prebenjamí 
masculí, Pol Granado, CA Canovelles, 
prebenjamí femení, Carla Casellas, 
Escola Guerau de Liost; mini masculí, 
David Mateos, Escola Colors, i mini 
femení, Noa Robles, Escola Guerau de 
Liost.

El lliurament de premis va anar a 
càrrec de l’alcalde de les Franqueses 
del Vallès, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports, José Ramírez, i els represen-
tants del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental Santi Gener i Maria Antònia 
Jorba. Tots els participants van rebre 
una samarreta commemorativa i 
esmorzar al finalitzar cada cursa. 

Finalitza el Taller de Danses 
realitzat a l’Escola Camins dins 
del programa d’activitats esporti-
ves per a les escoles

La penúltima setmana de gener de 
2013 va finalitzar el Taller de Danses 
que va tenir lloc a l’Escola Camins dins 
del Programa Esportiu per a les 
Escoles del Patronat Municipal 
d’Esports. “Peu Polidor”, “La masove-
ra”, “El ball de la civada”... van ser 
algunes de les danses populars 
catalanes que els alumnes de 1r de 
Primària de l’Escola Camins van ballar 
dins de les classes d’iniciació a la 
Dansa que el Patronat Municipal 

d’Esports porta a terme als centres 
escolars del municipi, a través del 
Programa d’Activitats Esportives per a 
les escoles 2012-2013.

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, 
campió de Catalunya

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, i Cristina 

Sanz, del Club Diagonal, es van 
proclamar campions del XVI Campionat 
de Catalunya, celebrat del 9 al 27 de 
gener de 2013 a les instal·lacions de 
Baix Bowling de Sant Vicenç dels 
Horts.

Artur Colomer, amb un total de 3.825 
pals, (212,50 de mitjana) va guanyar 
amb comoditat la final que va tenir lloc 
el 26 de gener, seguit per Álvaro-José 
Cardona, del Club Barcelona (3.735 
pals). Marcial Ovide (3.675 pals), del 
BC Diagonal de Barcelona, amb una 
sèrie final de 1.301 pals, va assolir la 3a 
posició.

Diumenge 27 va ser el torn de la final 
femenina, Cristina Sanz (3.414 pals), 
del Club Diagonal, va guanyar la prova 
en una ajustada final amb la seva 
companya d’equip Roser Romero 
(3.322 pals) i Lia Mojarro (3.291 pals), 
del Club Seven-3 de Sant Esteve 
Sesrovires.

Les millors sèries va ser per a Marcial 
Ovide i Roser Romero amb 1.301 i 
1.211 pals respectivament, i les millors 
partides les van assolir Cristina Sanz, 
amb 244 pals, i Artur Colomer, amb 
268 pals. 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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El campió olímpic Kiprotich 
guanya la Mitja més 
multitudinària

La 27a edició de la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
disputada el diumenge 3 de febrer de 
2013 va ser la més multitudinària de les 
celebrades fins ara, amb 10.000 
corredors, 2.000 més que en la 
passada edició.

El favorit de la prova, l’actual campió 
olímpic Stephen Kiprotich es va 
imposar amb un temps d’1 h 01 min 15 
s, seguit a 3 segons de Carles Castillejo, 
que va fer una excel·lent cursa. 

Amb aquesta marca Castillejo va batre 
el rècord de Catalunya. En tercer lloc 

va quedar el kenyà David Maru, amb un 
temps d’1 h 3 min 53 s.

En categoria femenina la primera atleta 
va ser la kenyana Jebichi Yator, amb 1 
h 14 min 24 s; la segona, Vanessa 
Veiga, amb 1 h 15 min 1 s; i la tercera, 
la navarresa Raquel Gómez, amb 1 h 
15 min 26 s.

També s’ha de destacar, com passa 
des de fa anys, la gran afluència de 
públic als carrers animant els atletes al 
llarg del recorregut. Al seu pas per les 

Franqueses els atletes també van 
comptar amb el suport de l’Escola 
Municipal de Música Claudi Arimany de 
les Franqueses del Vallès. El Combo de 
l’escola va interpretar diverses peces 
musicals mentre els corredors feien la 
cursa.

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez, van seguir la prova al llarg del 
matí i també van ser presents al 
lliurament de premis de premis que es 
va realitzar en finalitzar la cursa.

Mònica Ausàs i Francesc Garcia, 
elegits millors esportistes 
amateurs a la XVII Nit de l’Esport 
de les Franqueses

La XVII Nit de l’Esport de les Franque-
ses del Vallès, que es va celebrar el 
divendres 8 de febrer, va tornar a ser 
un èxit. 

Més de 400 persones van assistir a 
l’acte organitzat pel Patronat Municipal 
d’Esports en el qual es fa un reconeixe-
ment públic i es premia aquells 
esportistes, persones i entitats 
esportives locals que van destacar pels 
seus èxits i dedicació durant la 
temporada 2011-12.

En aquesta edició es va premiar 
Mònica Ausàs, del Club Balonmano 

CLEBA León, i Francesc Garcia, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses, com a 
millors esportistes amateurs.

Cal destacar que la gala va comptar la 
presència de la granollerina Laia Pons, 
medallista olímpica als Jocs de Londres 
amb l’equip espanyol de natació 
sincronitzada. A més de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
també regidors de l’equip de govern 
Rosa Maria Isidro, Rosa Maria Pruna, 
Esteve Ribalta, Josep Randos, Gisela 
Santos i Vanessa Garcia, eren presents 
a l’acte el director general de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya, Gerard 
Figueras, el diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom, 
el coordinador d’Esports de la Diputa-
ció de Barcelona, Daniel Laga, i el 
senador i president de la Taula 
Assessora de l’Esport Català, Josep 
Maldonado.

El programa de la nit es va iniciar amb 
el lliurament dels diplomes als 73 
nominats i nominades, esportistes de 
les categories promoció masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1999 i 
2003), categoria formació masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1994 i 
1998), categoria amateur masculí i 
femení (nascuts al 1993 i anys 
anteriors) i categoria millor entrena-
dor/a. Després del sopar es va donar 
pas al lliurament dels guardons 
corresponents a les gestes esportives 
en reconeixement per haver assolit 
destacades fites durant la temporada 
2011/2012, als mèrits personals i als 
premis especials.

Acte seguit va arribar l’hora de 
conèixer els millors esportistes en les 
diferents categories. El premir al millor 
entrenador/a va ser per a Xavier 
Corbinos, del Patronat Municipal 

d’Esports, secció handbol, campió de la 
lliga infantil femení d’handbol, 2n 
classificat a la fase sector del Campio-

nat d’Espanya i 3r al Campionat de 
Catalunya. En categoria promoció 
femení, el guardó va ser per a Wiam 
Koubiss, del Karate Nokachi, campiona 
de Catalunya en la disciplina de kumite 
individual i per equips i subcampiona 
de Catalunya en la disciplina de kata. 
En categoria promoció masculí el premi 
va ser per a Oriol Miró, de la Unió 
Ciclista Les Franqueses, guanyador de 
la triatló de l’Ametlla i de la duatló 
d’Altafulla i tercer a la duatló de 

Granollers. En categoria formació 
femení va ser premiada Tania Henán-
dez, del Club Natació Granolers, 
campiona d’Espanya i de Catalunya 
d’hivern i estiu de combo i membre de 
la selecció espanyola infantil de natació 
sincronitzada. En categoria formació 
masculí el guardó va ser per a Pol 
Torres, del BM Granollers, campió de 
Catalunya i d’Espanya per equips i 
subcampió d’Espanya amb la selecció 
catalana. 

Els darrers premis van ser per als 
millors esportistes en categoria 
amateur. En amateur femení la 
guanyadora va ser Mònica Ausàs, del 
Club Balonmano León, jugadora a la 
lliga ABF d’handbol femení, la màxima 
categoria estatal, i membre de la 
selecció espanyola júnior. En categoria 
amateur masculí el guanyador va ser 
Francesc Garcia, de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, 3r classificat en categoria 
elit al campionat de ciclocròs de Lleida, 
4t al ciclocròs de Mataró, 5è a la prova 
del Campionat de Catalunya de Vic i 5è 
a la prova del Campionat de Catalunya 
de Ciclocròs disputada a Corró d’Avall. 

Golbol i corfbol durant la Setmana 
Cultural a l’escola Guerau de Liost

L’escola Guerau de Liost va celebrar, 
del 4 al 8 de febrer de 2013, la 10a 
Setmana Cultural, dedicada enguany a 
“La Vida Saludable”. Durant aquests 
dies es van fer un munt d’activitats 
sobre la bona alimentació, les actituds 

positives i optimistes que ens fan ser 
feliços i també l’activitat física. Entre 
d’altres, es van practicar dos esports 
poc coneguts com el golbol i el corfbol, 
i van poder provar l’experiència de 
desplaçar-se en una cadira de rodes. 
Aquests esports tenen com a principal 
característica que són integradors. Així, 
el golbol el practiquen esportistes 
invidents o deficients visuals i al corfbol 
els equips són mixtos, formats per 
quatre homes i quatre dones.

Més de 350 participants a la 
pedalada L’Aventura és l’aventura 
2013 de la UC Les Franqueses

La pedalada L’Aventura és l’aventura, 
que es va disputar el diumenge 17 de 
febrer de 2013, va tornar a ser un èxit, 
amb 370 participants. La prova, 
organitzada per la Unió Ciclista Les 
Franqueses amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports tenia dos circuits, 
amb sortida i arribada al parc de 
Milpins de Corró d’Avall.  El primer 
circuit, de dificultat alta, era un 
recorregut de 40 km mentre que el 
circuit de dificultat mitjana-baixa era de 
20 km. El guanyador de la cursa en 
categoria masculina va ser Marc 
Trater, mentre que Anna Villar es va 
imposar en categoria femenina. L'acte 

de lliurament dels trofeus va comptar 
amb la presència de l'alcalde de les 
Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, i del regidor d'Esports, José 
Ramírez, així com del president de la 
UC Les Franqueses, Toni Serra. Tots 
els participants van ser obsequiats amb 
una samarreta commemorativa i 
l'esmorzar.

El Facebook del Patronat 
Municipal d’Esports supera els 
1.000 seguidors en el seu primer 
any de creació

A punt de complir-se (març 2013) l’any 
de la creació del Facebook del Patronat 

Municipal d’Esports de les Franqueses 
del Vallès aquest projecte de comunica-
ció 2.0 ja compta amb 1.100 seguidors.

La presència del PME al Facebook, que 
es va produir al mes de març del 2012, 
s’orientava cap a la difusió dels 
esdeveniments i activitats esportives 
que es realitzen al municipi. Aquest 
objectiu de comunicació, de generació 
de debats i d’interacció amb la 
ciutadania que és el Facebook s’està 
aconseguint plenament.

La presència del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses a les 
xarxes socials es complementa amb el 
Twitter, que també s’utilitza per donar a 
conèixer notícies esportives, l’agenda 
esportiva del cap de setmana i 
informacions puntuals.

El Twitter del PME és @Pmesportslf i 
l’adreça de Facebok és www.face-
book.com/patronatmunicipaldes-
ports.lesfranqueses.

Bona experiència de l’Escola de 
Bàsquet a la visita al Palau 
Blaugrana per veure un partit de 
l’Euroleague

El 28 de febrer de 2013 una expedició 
de quaranta persones va assistir al 
partit d’Euroleague entre el Futbol Club 
Barcelona i el Kimski de Moscou. Com 

cada any el Patronat Municipal 
d’Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses organitzen la tradicional 
sortida anual al Palau Blaugrana per 
veure un partit en directe. En aquesta 
ocasió els prop de quaranta franque-
sins van poder veure l’escalfament en 
directe dels jugadors. 

Els més petits, emocionats, van poder 
fotografiar-s’hi. Per la seva banda, els 
jugadors es van mostrar molt simpàtics 
i atents. En un partit molt intents es va 

acabar imposant el FC Barcelona per 
71 a 69.
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Dues seleccions universitàries 
japoneses d’handbol 
s’enfronten als equips de les 
Franqueses

El dimarts 5 de març de 2013 va tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses del Vallès dos partits 
d'handbol de caire amistós amb dues 
seleccions universitàries japoneses que 
realitzaven una estada a Barcelona. 

En un partit es van enfrontar l'equip 
cadet femení de l'Handbol Les 
Franqueses amb el Chugoku Handball 
University Japan, i al segon l'equip 
sènior masculí i el Shikoku Handball 
University Japan. La bona predisposi-

ció per part dels combinats va perme-
tre veure un gran espectacle. 

Com a mostra de benvinguda es va 
entregar a les seleccions japoneses 
unes banderoles representatives i uns 
pins de la celebració del 30è aniversari 
del Patronat Municipal d’Esports. Els 
capitans Paula Bertos i Santi Tomàs 
també van entregar sengles plaques 
commemoratives als capitans dels 
equips japonesos. Acabats els partits es 
va fer una fotografia de grup amb tots 
els presents. 

El regidor d'Esports, José Ramírez, 
acompanyat del president, Rafael 
Rosario, i altres directius de l’AEH Les 
Franqueses, va lliurar de record per la 
seva estada al municipi franquesí una 
reproducció de la façana de l'Ajunta-
ment als dos conjunts universitaris 
japonesos. Finalment es va servir un 
petit refrigeri per a tots els jugadors i 
jugadores.

Donació dels beneficis de la cursa 
“Els 10 km de les Franqueses” a 
l’Hospital de Sant Pau

El 12 de març de 2013 a la tarda es va 
fer a l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona l'acte de donació dels 
beneficis de la cursa Els 10 km de les 
Franqueses amb la presència del Club 
d'Atletisme A 4 el km de les Franque-
ses del Vallès i la Fundació Privada 
Institut Recerca de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP).

Per part de l'IRHSCSP hi van assistir el 
Dr. Barnada, director del servei 
d'Oncologia de l'Hospital de Sant Pau, i 

el Dr. Kulisevsky, Director General 
IRHSCSP, i per part del club A 4 el km 
la impulsora de la cursa, Meritxell 
Riera, i el vicepresident de l’entitat, 
Javier Ramírez.

El Club A 4 el km va lliurar als repre-
sentants de l’hospital un taló per un 
import de 2.415 €, que correspon als 
beneficis que es van assolir a la 1a 
cursa benèfica Els 10 de les Franqueses 
celebrada el 18 de novembre de 2012. 

Els diners es destinaran al Servei 
d'Oncologia Mèdica per realitzar 
estudis d'investigació per a la curació 
del càncer de ronyó.

Sortida del grup d’Activitat Física 
per a la Gent Gran a Manresa

El divendres 15 de març de 2013 el 
grup d’Activitat Física per a la Gent 
Gran va realitzar una sortida al municipi 
de Manresa. Aquesta activitat 
s'emmarca dins del programa de 
passejades “A cent cap als cent”, de la 
Diputació de Barcelona.

El punt de trobada del grup va ser 
l’habitual en aquestes ocasions, el 
Complex Esportiu Municipal de les 

Franqueses, per agafar l’autocar i 
dirigir-se cap a Manresa. Un cop allà 
van rebre els representants de la resta 

de municipis que també participaven 
en l’activitat: Corbera del Llobregat, El 
Prat del Llobregat i Manresa, 350 
participants en total.

La caminada va iniciar-se a les 9.30 h 
al Complex El Congost i van anar fins a 
la Torre de Santa Caterina, per 
continuar la marxa fins a l’Ermita de la 
Guia i, per últim, el darrer tram fins al 
Parc del Cardener. Va ser un recorre-
gut d'11 km. Per finalitzar l’activitat, es 
va realitzar un dinar de germanor amb 
tots els grups.

Finalitza el torneig de Pàdel 
Blackcrown Les Franqueses

El 4 de març de 2013 va començar el 
Torneig de Pàdel Blackcrown organitzat 
per +9 Pàdel i Blackcrown amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. En aquesta competició hi 
van participar 80 parelles repartides en 
les diferents categories: masculí B i C, 
femení B i C i mixta B i C.

El torneig havia de finalitzar el 10 de 
març però a causa de la pluja va 
acabar el dissabte 16 de març. Aquest 
últim dia es van jugar les finals de cada 
categoria i es va fer l’entrega de 
premis, que va comptar amb la 
presència de l’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, i del regidor 
d’Esports, José Ramírez. Tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l’organització i també van 
entrar en el sorteig de diferents regals.

Set equips de les Franqueses 
participen a la Trobada de Mini-
handbol

El 17 de març de 2013 va tenir lloc la 
trobada de minihandbol a Granollers. 

Els equips de les Franqueses que van 
participar-hi van ser un total de set: 1 
prebenjamí, 2 benjamins masculins i 1 
femení, 2 alevins masculins i 1 femení.

El torneig consistia a jugar una fase 
prèvia i a continuació els equips 
classificats jugaven la fase final. El 
prebenjamí i el benjamí masculí van 
passar a la fase final. Van perdre 
davant els que finalment van acabar 
guanyant el torneig, l'Handbol Bordils i 
el BM la Roca 1.

Amb tot, s’ha de destacar la bona 
representació i participació per part de 
tots els jugadors a la trobada i 
felicitar-los per la gran feina feta.

Dos equips del PME a la Trobada 
d’Escoles de Bàsquet

El 17 de març de 2013 es va realitzar la 
tradicional Trobada d'escoles de 
bàsquet que organitza l'Escola Pia de 
Granollers. Dos equips de l'Escola de 
Bàsquet del Patronat Municipal 
d'Esports van participar d'aquesta 
divertida i entretinguda trobada matinal 
que va combinar bàsquet i diversió.

En aquesta edició la trobada es va 
realitzar al Pavelló Congost de 
Granollers i per a molts jugadors/es va 
ser el seu primer partit amb reglament. 
Per part franquesina, van participar-hi 
els equips entrenats per Josep Lozano i 
l'equip dirigit per Sarai Budia i Carla 
Alacambra, tot i que també van anar-hi 
jugadors del grup de l’Escola que 
entrena Guillem Estrada.

El format de trobada d'aquest any 
combinava partits de bàsquet i 
concursos individuals, amb altres 
activitats esportives. Un cop acabats 
els partits i activitats, tots els partici-
pants van ser obsequiats amb un regal 
commemoratiu.

Exitosa participació als 
Tornejos de Setmana Santa 2013 
dels equips de bàsquet del PME

Les vacances de Setmana Santa no 
van aturar el bàsquet. Així, els equips 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
categories mini masculí i cadet femení 
van participar en el X Torneig de 
Cambrils i el I Torneig Mercat del Ram 

de Vic, respectivament.

El mini masculí, entrenat per la Carla 
Alacambra i la Sarai Budia, va estar 
cinc dies a terres tarragonines en un 
torneig de primer nivell on es van 
combinar activitats basquetbolístiques i 
experiències de convivència que molts 
d’ells no oblidaran. Esportivament, van 
assolir la millor classificació en els 
darrers anys de participació: el cinquè 
lloc. El dissabte 23 de març de 2013 
van començar el torneig contra l’equip 
local de Cambrils perdent per un ajustat 
64-58 en un partit d’allò més trepidant. 
L’endemà es van imposar al BC Sant 
Quirze per 67-54 en un molt bon partit 
dels jugadors entrenats per la Carla. 
Molt encert en el llançament i un forta 
defensa tota la pista van ser les claus 
de la victòria. A la tarda, l’esforç del 
matí els va passar factura i van perdre 
per 65-38 contra el Toulouse francès. 
La derrota contra el Toulouse va 
condemnar l’equip a haver de lluitar pel 
cinquè lloc. En aquesta fase es va 
imposar al Bàsquet Altafulla per 70-17 i 
a la darrera jornada es va imposar per 
un contundent 52-33 a l’Escola El 
Salvador de Saragossa. 

El miler de jugadors que van participar 
en aquest torneig (44 equips de 4 
categories diferents) van passar el 25 
de març a les instal·lacions de Port 
Aventura.

Pel que fa al torneig cadet femení, 
l’equip entrenat pel Toni Olivares i 
l’Albert Pericas va fer un paper molt 
digne al I Torneig Mercat del Ram de 
Vic-Femení Osona. La competició, de 
tres dies, es va iniciar el 25 de març i 
les franquesines també van debutar 
amb victòria ajustada i treballada 
contra el CB Torelló (46-50). En el 
següent partit, contra les amfitriones, el 
Femení Osona, van caure en un mal 

partit per 32-49. I en el darrer partit 
d’aquesta primera fase, l’equip 
franquesí va caure derrotat contra 
l’equip italià del Fanfulla. La superioritat 
física de les italianes les va portar a 

perdre per un contundent 34-60. 
Aquesta derrota les portava a lluitar 
per la cinquena posició i en aquesta 
lluita, primer es van imposar de forma 
còmoda al Femení Osona B per 57-35 i 
en el darrer partit de la competició van 
caure derrotades per l’Askatuak de 
Sant Sebastià per un clar 37-60.

Aida González i Judith Berruezo, 
medalla de bronze al 
Campionat europeu de Twirling 

Les franquesines Aida González i Judith 
Berruezo, components del Club Twirling 

La Torreta van obtenir medalla de 
bronze al campionat d'Europa celebrat 
a Amsterdam els dies 28, 29 i 30 de 
març de 2013. A la competició hi van 
prendre part clubs procedents de 
Bèlgica, Noruega, Croàcia, Itàlia i 
França, a més d’Holanda, el país 
amfitrió.

L'infantil masculí d'handbol de les 
Franqueses guanya el Torneig de 
Calella

Després de fer un campionat molt 
complet, l’infantil masculí d’handbol del 
PME Les Franqueses va guanyar el 
prestigiós Torneig de Calella de 2013, 
que va tenir lloc durant el període de 
Setmana Santa. L’equip franquesí va 
superar a la semifinal un equip alemany 
a priori més fort físicament i amb més 
llançament. La final, contra l'Epic 
Casino de Matadepera, va acabar en 
empat. Per determinar el guanyador es 
va realitzar una pròrroga on qualsevol 
petit error donaria la victòria a un o 
altre equip. El punt d’inflexió el va 
posar l'equip franquesí, que es va 
acabar emportant una final molt 
treballada i demostrant els mèrits que 
els van portar a aconseguir del títol de 
campions.

ABRIL 2013

El conseller Felip Puig repeteix a 
les trobades de petanca de les 
Franqueses

La XVI Trobada de Petanca, organitza-
da pel Club Petanca Corró d’Amunt i el 
Patronat Municipal d’Esports, es va 
celebrar el dissabte 6 d’abril de 2013 a 
la zona esportiva de Corró d’Amunt. 
Diverses entitats del municipi, el CP 
Bellavista, el CP Corró d’Amunt, el CP 
Llerona i el CP Casal d’Avis de Corró 
d’Avall i el de Bellavista, s’havien citat 
per gaudir d’una matinal amistosa. 

El conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, va participar a la Trobada. 
L’afició del conseller per la petanca és 
coneguda i en diverses ocasions ha 
practicat aquest esport amb les entitats 
del municipi. El conseller Felip Puig i 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, van competir entre ells i 
l’alcalde va resultar-ne el guanyador 
–era la primera vegada que superava 
el conseller. En un ambient distès el 
conseller va assegurar que si hagués 
sabut que l’alcalde estaria tan content 
de guanyar-lo li hauria donat peixet en 
trobades passades. Felip Puig va agrair 
la rebuda del poble de Corró d’Amunt i 
va destacar el gran ambient per part de 
tots els jugadors al llarg de la jornada.

Les partides van començar a les nou 
del matí i es van allargar fins a la una. 
A mig matí, pels volts de les deu, es va 
fer una parada per gaudir d’un 
esmorzar de forquilla i ganivet. Un cop 
acabat l’àpat es va entregar un record 
als representants de les entitats de 
petanca de les Franqueses i tots els 
assistents van rebre un metre per, tal i 
com va dir l’alcalde, “establir una única 
mesura quan juguem”. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
regalar al conseller un exemplar del 
llibre que commemora el 30è aniversa-
ri del Patronat, “30 anys al teu costat”, i 
un clauer. Tant el regidor José Ramírez 
com el director-gerent del Patronat 
Municipal d’Esports, Josep Campaña, 
també van jugar a petanca. La regidora 
de Sanitat i Gent Gran i Agricultura, 
Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria 
Pruna, també va fer acte de presència 

a la trobada.

270 ciclistes participen al XVIII 
Trofeu BTT Corró d’Amunt

El Club Ciclista Corró d’Amunt va 
organitzar el XVIII Trofeu BTT Corró 
d’Amunt el diumenge 7 d’abril de 2013. 
La cursa era vàlida per a l’Open 
Barcelona i la Kid’s Cup, i va reunir més 
de 270 ciclistes. El recorregut tenia una 

distància de 7 km exigents i alhora 
divertits per als participants. L’itinerari 
de la Kid’s Cup tenia una distància de 
350 m. El president del CC Corró 
d’Amunt, Josep Mauri, va dir que el 
circuit és dels més valorats pels 
ciclistes gràcies a la combinació de 
zones molt tècniques. 

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, van valorar el 
paisatge de Corró d’Amunt com a ideal 
per a la pràctica de la BTT. Els boscos 
frondosos amb pistes forestals ràpides 
són de les preferides pels amants 
d’aquest esport. 

La Trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix un centenar de nens i 
nenes

Un centenar de nens i nenes va 
prendre part a la tradicional Trobada 
d'escoles de bàsquet de les Franqueses 
2013 que es va celebrar el cap de 
setmana del 13 i el 14 d’abril al pavelló 
poliesportiu municipal.

Un total de 110 participants d'onze 
equips van prendre part a la jornada 
que va organitzar el Patronat Municipal 
d'Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses.

L'activitat, d'allò més divertida i 
didàctica, suposava el primer “partit” 
de la seves carreres basquetbolístiques 
per a molts. Es van jugar partits, tot 
separant tres categories (2005, 2006 i 
2007). Els clubs participants van ser: el 

PME Les Franqueses, el CB Lliçà 
d'Amunt, el CB Vila de Montornès, el 
CB Santa Perpètua i l'Escola Pia de 
Granollers. Els partits es van disputar 
amb les normes del reglament del 
minibàsquet, on no hi ha puntuació, per 
fomentar el principi bàsic d'aquest 
reglament, jugar. Entre partit i partit, 
l'organització de la trobada, els 
entrenadors de bàsquet del PME Les 
Franqueses, van preparar activitats 
paral·leles en què, de forma individual, 
els jugadors i jugadores van poder 
millorar conceptes de bot i tir de 
manera divertida. Un cop acabats els 
partits es va fer l'entrega de medalles 
per a tots els participants i es va 
realitzar un esmorzar de germanor.

9 franquesins participen al XXXV 
Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate

El XXXV Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate es va disputar 
el cap de setmana del 20 i 21 d’abril de 
2013 a Leganés (Madrid) amb uns 500 
participants. Els karatekes tenien fins a 
13 anys i eren de les categories kata, 
kumite y prekumite. Nou components 
del gimnàs Nokachi de les Franqueses 
formaven part de la selecció catalana: 
Xavi Sevillano, Ainoa Astorga, Jordi 

Valdivia, Aaron Raya, Juan Sánchez, 
Izan Sevillano, Rafa Migueles, Roger 
Burriel i Wiam Koubiss. Al campionat 
van destacar les medalles de bronze de 
Roger Burriel i Juan Sánchez en kumite 
masculí i la proclamació com a campió 
d’Espanya de Jordi Valvidia en 
categoria de prekumite masculí. 

Més de 1.100 participants a l’XI 
Caminada Popular de les 
Franqueses

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès, que va tenir lloc el 21 
d’abril de 2013 al matí, va superar els 

1.100 participants, un nou rècord 
d’inscripcions. El Patronat Municipal 
d’Esports, organitzador de l’esdeveni-
ment, havia previst per a aquesta 
onzena edició poder arribar fins a un 
màxim de 1.200, xifra que se situa ja al 
límit de la capacitat logística per fer que 
una caminada d’aquests tipus sigui 
satisfactòria per a tothom.

Com és tradicional, la sortida i arribada 
es va fer des de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

A partir de les 8 del matí els partici-
pants van fer un recorregut per 
diversos punts del municipi, que els va 
portar a esmorzar a la zona esportiva 
municipal de Corró d’Amunt. Una 
vegada van finalitzar la caminada, tots 
els participants van rebre un obsequi 
commemoratiu, que en aquesta ocasió 
era una capelina amb el logotip del 30è 
aniversari del Patronat Municipal 
d’Esports, un entrepà de botifarra i 
també van participar al sorteig de 
diversos obsequis. 

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès va tornar a comptar amb 
la col·laboració del Club Bàsquet Les 
Franqueses i l’AE Handbol Les 
Franqueses.

Els alumnes de l'Escola de Tennis 
de les Franqueses gaudeixen del 
Trofeu Comte de Godó

El 23 d'abril de 2013 l’Escola de Tennis 

Jordi Plana va fer la tradicional sortida 
al Trofeu Comte de Godó. És el tercer 
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del 
Club de Tennis Cardedeu i els alumnes 
de l'Escola de Tennis de les Franqueses 
del Patronat Municipal d’Esports. Uns 
40 alumnes van gaudir de l’ambient del 
Godó veient diferents partits de 
jugadors com Tommy Robredo, 

Nicolay Davydenko, Tomas Berdych, 
entre d’altres, i també van poder 
demanar autògrafs i fer-se fotos amb 
Rafa Nadal.

MAIG 2013

Tercera posició del cadet femení 
d'handbol al sector de Campionat 
d'Espanya a Castro Urdiales

El 10, 11 i 12 de maig de 2013 es va 
disputar la fase sector del Campionat 
d'Espanya d’handbol a Castro Urdiales 
on el cadet femeni d'handbol de les 
Franqueses va participar. 

Al primer partit davant les locals de 
Castro Urdiales van aconseguir una 
gran victòria en guanyar per un ajustat 
22 a 23 gols. L’endemà, dissabte, van 
jugar davant el BM Zuazo, primeres del 
País Basc. L’enfrontament també va 
ser molt igualat fins al tram final, on les 
jugadores basques van marxar en el 
marcador per 8 gols de diferència. 

El diumenge encara hi havia opcions de 
classificació per al Campionat d’Espan-
ya si es guanyava el Villaverde de 

Madrid i acompanyaven els resultats 
dels altres equips. El partit de Villaver-
de va ser molt intens i, tot i començar 
amb un parcial negatiu, les jugadores 
franquesines van tornar al partit 
escurçant la diferència. A partir de la 
segona meitat el Villaverde va marxar 
en el marcador amb un joc molt 
elèctric. 

La participació en aquest sector s’ha de 
considerar positiva, amb bons resultats 
malgrat que només es va aconseguir 
una victòria. Les dues derrotes van ser 
davant de dos equips molt competitius. 
Cal felicitar les jugadores i el cos tècnic 
per la fita aconseguida, uns grans 
resultats que mostren l'esforç i 
constància d'aquest grup.

Es lliuren els premis del concurs 
de fotografia de l’XI Caminada 
Popular

El 14 de maig de 2013 va tenir lloc 
l’acte de lliurament dels premis del 
concurs de fotografia de l’XI Caminada 
Popular de les Franqueses que es va 
celebrar el mes d’abril organitzada pel 
Patronat Municipal d’Esports. 

L’acte de lliurament es va fer a la 
primera planta del Complex Esportiu 
Municipal de les Franqueses, on hi 
havia instal·lada una exposició amb una 
mostra de les fotografies presentades 
enguany al concurs i va anar a càrrec 
de l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

Els guanyadors del concurs de 
fotografia van ser els següents. Primer 
premi, José Antonio Pérez, de Montor-
nès, que va presentar la fotografia “Un 
día espléndido”. El 2n premi va 
correspondre a Ismael Cañas, de les 
Franqueses del Vallès, amb la fotogra-
fia “Reflexant la caminada”. El 3r premi 
va ser per a Imma Puerto Sánchez, de 
Ripollet, per la instantània “Camí de 
roselles”.

L’infantil femení d’handbol, segon 
a la Fase Sector disputada a Elx

L’equip infantil femení d’handbol de les 
Franqueses, que va disputar el 18 i 19 
de maig de 2013 a Elx la Fase Sector 
per accedir al Campionat d’Espanya es 
va quedar a les portes, amb una 
meritòria segona posició. 

A la competició van jugar-hi l’Elx, el 
BM Roquetas i el BM Cartagena, a més 
del conjunt franquesí. Les jugadores 
franquesines van aconseguir dues 
victòries, davant l’Elx, 20-22, i contra el 
BM Cartagena, 16-33. El partit que 
decidia, doncs, el campió de la Fase 
Sector, va ser el que enfrontava les 

franquesines contra el BM Roquetas. El 
rival es va mostrar molt superior i es va 
endur la victòria per 29-16, aconseguint 

així la classificació per al Campionat 
d’Espanya. L’experiència va ser molt 
positiva per a les jugadores, segur que 
no l’oblidaran. Cal felicitar-les i seguir 
endavant, ja que encara tenen molt 
camí per recórrer.

Quim Magán guanya la cursa El 
Trencacoll

La 1a Cursa de Muntanya El Trencacoll 
es va disputar el diumenge 19 de maig 
de 2013 amb 400 corredors, el nombre 
màxim de participants que s’havia fixat 
el Club Ciclista Corró d’Amunt. 

Per primera vegada, el Club Ciclista va 
deixar la bicicleta per un dia i es va 
calçar les vambes per córrer. Per a la 
prova va recuperar el Trencacoll, un 
antic camí que havia quedat en desús i 
inutilitzable. La cursa oferia dos 
recorreguts: un de llarg de 21 km i un 
altre de curt de 10 km. Tant un 
recorregut com l’altre presentaven uns 

terrenys variats, ràpids i tècnics, i de 
diversos nivells que divertien i feien 
suar de valent els participants. 

El campió absolut de la cursa va ser 
Quim Magán (El Món) amb un temps 
d’1 h 28 min 44 s. 

La satisfacció dels corredors va animar 
els organitzadors a muntar una segona 
cursa l’any vinent. Els participants, a 

més de l’excel·lent organització, van 
destacar els paratges naturals del poble 
de Corró d’Amunt que afegien un plus 
d’atracció a la cursa. 

JUNY 2013

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras 
practiquen vela

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras van 
gaudir d'una jornada de vela el 
dimecres 5 de juny de 2013. Dins del 
Programa Escolar de Promoció 
Esportiva (PEPE), entre el Patronat 
Municipal d'Esports i les escoles es va 
organitzar la sortida de bateig de vela 
al Port Olímpic juntament amb el 
Centre Municipal de Vela de Barcelona.
 
El bon temps i vent de la jornada van 
afavorir la pràctica esportiva. Els nens i 
nenes van participar-hi amb molta 
il·lusió i van poder gaudir d’un esport 
diferent. 

600 esportistes a la XXIX Diada 
de l’Esport

La XXIX Diada de l’Esport, organitzada 
pel Patronat Municipal d’Esports, va 
tenir lloc el dissabte 8 de juny de 2013. 
La jornada va aplegar més de 600 
esportistes amb els seus acompan-
yants animant des de les grades.

A partir de les 9 h es van jugar al 
pavelló i a la pista poliesportiva els 
partits de la secció de bàsquet i 
handbol del Patronat Municipal 
d’Esports. També va haver-hi la 
trobada del grup de bàdminton, 
patinatge, aeròbic, gent gran, psicomo-
tricitat i prebenjamí.  

Tots els participants de la XXIX Diada 
de l’Esport van tenir un petit obsequi: 
un pilota de platja. A més de rebre un 
esmorzar o berenar segons la franja 
horària en què juguessin o competissin. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
donar les gràcies a tots els jugadors, 
esportistes, entrenadors, col·labora-
dors, delegats, amics i familiars per 
acompanyar dia a dia tots els petits 

esportistes del Patronat i fer que 
l’esport a les Franqueses no pari de 
créixer.

D’altra banda, el diumenge 9 de juny 
va haver-hi jornada de portes obertes a 

la zona d’aigües del Complex Esportiu 
Municipal. Una cinquantena de 
participants van poder gaudir d’una 
estona a la piscina de les Franqueses, 
ja que hi havia lliure accés.

Més de 400 competidors prenen 
part al IV Trofeu d’equips Karate 
Nokachi de les Franqueses

El 8 de juny de 2013 es va celebrar el 
IV trofeu equips Karate Nokachi on es 
van inscriure 12 clubs d’arreu de 
Catalunya. El trofeu va comptar amb la 
participació de més de 400 competi-
dors. 

Les categories van ser des dels més 
petits de 5 anys fins als sèniors, tots 
ells en modalitat de kumite (combat) i 
per equips. Agustín Núñez i Montse 
Marín, responsables d’aquest esdeve-

niment, es van mostrar molt orgullosos 
i agraïts per la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports, Sidorme, 
Sports Granollers, Esclat i Fck, així com 
amb pares i amics que van fer possible 
la IV festa del karate Nokachi.

Alfonso Guillen i Ana Belén 
García, primers classificats de la 
27a Cursa de Bellavista

Alfonso Guillen i Ana Belén García van 
ser el guanyadors de la 27a edició de la 

Cursa de Bellavista celebrada el 9 de 
juny de 2013. La prova, organitzada pel 
Grup Fondistes de Bellavista, amb el 
suport del Patronat Municipal 
d’Esports, va reunir enguany més de 
700 corredors. La forta pluja del 
dissabte, que va obligar a tornar a 
marcar el circuit, i el fet que la Cursa de 
Pineda, que tradicionalment es feia el 
primer diumenge de mes i enguany ha 
estat el segon, va minvar la presència 
de participants a Bellavista en relació a 
l’any passat.

Es dóna la circumstància que en la 
present edició de la prova el guanyador 
masculí, Alfonso Guillen, i el tercer 
classificat Jordi Martos, són de 
Bellavista. El segon lloc va ser per a 
Gerard Molist. La guanyadora en 
categoria femenina, Ana Belén García, 
resideix a Granollers, però també havia 
estat veïna de Bellavista. El segon lloc 
en categoria femenina va ser per a la 
franquesina de Bellavista i component 
del club A 4 El km, Camen Martín, i el 
tercer per a Mari Martínez.

A banda de la bona organització i un 
traçat exigent i atractiu, cal destacar 
una vegada més la gran quantitat 
d’obsequis que l’organització va lliurar 
als participants. Hi havia una samarreta 
tècnica i pantaló, una bossa de 
productes d’alimentació, així com 
esmorzar i fins i tot aperitiu per a qui li 
venia de gust. També es van sortejar 
120 lots de diversos productes entre els 
participants. 

El lliurament de premis de la 27a Cursa 
de Bellavista va anar a càrrec de 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esport, José 
Ramírez, i el president del Club 
Fondistes de Bellavista, Ramón 
Berruezo.

Maverick i Isaac Viñales visiten el 
Centre Tècnic del Vallès

El pilot de Moto3, Maverick Viñales, i el 
seu cosí i també pilot de la mateixa 
categoria, Isaac Viñales, van visitar el 
Centre Tècnic del Vallès el 12 de juny 
de 2013.

 L’alcalde Francesc Colomé i el director 
del Centre, Joan Montcanut, van rebre 
els pilots, que van visitar les instal·la-

cions i, a continuació, van oferir una 
xerrada als alumnes, que els van poder 

fer preguntes i demanar autògrafs. 

115 alumnes gaudeixen de la 
Jornada de Primària 
organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports

El divendres 14 de juny de 2013 a partir 
de les 9 del matí es va realitzar a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall la Jornada de Primària, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports, que va reunir 115 alumnes. 

Tots els participants eren nens i nenes 
de sisè de les escoles de les Franque-
ses del Vallès, concretament del 
Guerau de Liost, Bellavista Joan Camps 
i Joan Sanpera i Torras. Les escoles 
Colors i Camins no hi van assistir 
perquè encara no tenen alumnes de 
sisè.

Un total de 115 escolars van participar 
en la jornada, que estava dividida en 

diferents esports, futbol, handbol, 
bàsquet i bàdminton, que es realitzaven 
entre el camp de futbol, el pavelló i la 
pista poliesportiva.

Els alumnes estaven dividits en 
diferents equips que portaven una 
samarreta (obsequi del Patronat 
Municipal d’Esports) especial per a 
l’ocasió i d’un color diferent per 
diferenciar-se entre equips.

A mig matí el Patronat Municipal 
d’Esports va obsequiar tots els 

participants amb un bon esmorzar per 
agafar forces de cara a la segona part 
de la jornada.

Abans de finalitzar l’activitat i com a 
cloenda es va fer la tradicional foto de 
grup amb la presència de l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramirez, que 
van tenir l’ocasió de saludar i conversar 
amb els nens i nenes de com havia 
anat la jornada.

Gran acollida de la I Edició del 
Torneig de Futbol Base del CF 
Bellavista Milán

El cap de setmana del 15 i 16 de juny 
de 2013 es va celebrar a la zona 
esportiva municipal de Bellavista la I 
edició del Torneig de Futbol Base del 
CF Bellavista Milán amb una molt bona 
climatologia i molta afluència de públic 
als dos camps. 

El torneig va complir els objectius 
marcats, que eren principalment que 

els participants s'ho passessin bé i 
donar una bona imatge del CF 
Bellavista Milán a nivell organitzatiu, 
esportiu i social.

Resultats de les finals: 
-Categoria escola: 
EF Vallès 4 - CF Parets 2
-Categoria prebenjamí: 
CF Parets 6 - UE Sant Fost 2
-Categoria benjamí: 
FC Argentona 3 - UEC Mataró 6
-Categoria aleví: CF Bellavista Milán  - 
CE Lliçà d'Amunt 2

Exitosa cloenda de temporada del 
Club de Bàsquet Les Franqueses

El diumenge 16 de juny de 2013 el Club 
de Bàsquet Les Franqueses va reunir 
uns cent vuitanta participants en el 
tradicional dinar-cloenda de final de 
temporada. En una jornada d'allò més 

divertida, els petits i els pares van 
realitzar partits i competicions al 
pavelló i un cop acabades les diferents 
activitats els assistents van poder 
gaudir del primer bany de l'any a la 
piscina municipal. Aquest any, com a 
l'anterior edició, una botifarrada amb 
mongetes van servir per acomiadar 

una temporada llarga que ha tingut 
com a premi més especial l'ascens del 
primer equip femení a la Segona 
Divisió Catalana.

Després de la botifarrada la junta 
directiva del club va aprofitar per fer un 
sorteig d'articles de l’entitat. A l'acte hi 
van ser presents el regidor d'Esports, 
José Ramírez, i la regidora de Cultura, 
Rosa M. Isidro.

Sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran a Perata- 
llada, l’Estartit i les Illes Medes

El dijous 20 de juny de 2013 va tenir 
lloc la sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran que organitza 
el Patronat Municipal d’Esports. En 
aquesta ocasió van visitar Peratallada, 
l’Estartit i les Illes Medes.

La jornada va iniciar-se ben d’hora, poc 
abans de les 8 del matí, amb el grup de 
56 persones convocades a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Cal destacar la presència de la regidora 
de Cultura, Rosa Maria Isidro, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

Al voltant de les 10.30 h es va arribar a 
Peratallada, un petit poble que pertany 
al municipi de Forallac, al Baix 
Empordà, i que ha estat declarat 
conjunt històric en formar part d’un 
dels nuclis històrics de l’arquitectura 
medieval més importants de Catalunya. 
Es va fer una visita guiada durant la 
qual es va ensenyar als assistents els 
edificis més representatius: l’església, 

l’antiga casa consistorial i les antigues 
muralles de la ciutat.

Finalitzada la visita a les 13.30 h, el 
grup es va desplaçar a l’Estartit, i més 
concretament al Restaurant la Sal, on 
es va poder degustar un menú molt 
complet amb un arròs de la zona.

Per finalitzar la sortida es va realitzar 
un creuer amb un sorprenent trimarà, 
amb visió submarina -únic a Catalun-
ya-, que es distingeix pel confort del 
seu equipament i l’estabilitat en la 
navegació, sent un exemple de 
seguretat gràcies a tres quilles 
compartimentades, així com per la 
seva cabina submergida, dotada de 
grans finestrals per oferir una visió 
excepcional de la riquesa del fons marí 
de les Illes Medes.

L’AE Pompeu Fabra clou la 
temporada

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d'Amunt la tradicional cloenda de 
l’AE Pompeu Fabra. Com cada any es 
va realitzar el torneig de Mixball, que 
consisteix en una lligueta a punts 
combinant partits de bàsquet i de futbol 
7. Cada partit guanyat sumava 3 punts.

S’hi van inscriure 6 equips, encara que 
finalment només van prendre-hi part 5. 
L' equip guanyador va ser l’AE 
Pompeu Fabra, empatat amb Cullell's 
Team. 

El dia del torneig hi van assistir entre 
participants i acompanyants unes 70 
persones. L’entitat espera tornar a 
repetir aquesta activitat l´any vinent.

Molt seguiment de la 1a edició del 
Memorial Juan Blázquez organit-
zat pel CF Bellavista Milán

El cap de setmana del 22 i 23 de juny 
de 2013 es va celebrar la primera 
edició del Memorial Juan Blázquez, 
organitzada pel Club Futbol Bellavista 
Milán. Aquest torneig va retre home-
natge a la trajectòria de Juan Blázquez, 
reconegut entrenador i home de futbol 
que va morir el passat mes de març a 
l’edat de 64 anys. Entre altres equips 
havia dirigit tres dels participants al 
torneig, la UE Canovelles, l’EC 

Granollers i el CF Bellavista Milán. 
L’altra conjunt participant va ser el CF 
Les Franqueses.

El desenvolupament del torneig va tenir 
molt de seguiment, sobretot el 
dissabte, amb gran afluència de públic i 
mitjans de comunicació. Va ser un 
emotiu reconeixement a una persona 
molt coneguda a nivell futbolístic 
comarcal i també en altres àmbits 
socials i empresarials.

Els resultats dels partits van ser els 
següents:
-Semifinals: CF Les Franqueses 3 - EC 
Granollers 6; CF Bellavista Milán 3 - UE 
Canovelles 1
-Final: CF Bellavista Milán 2 - EC 
Granollers 2 (l’EC Granollers va ser el 
guanyador en vèncer a la tanda de 
penals per 2 gols a 3).

Alta participació d’esportistes i 
familiars a la cloenda de la 
temporada de tennis i pàdel

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la zona esportiva municipal de 
Corró d’Avall la cloenda de la tempora-
da de tennis i pàdel. L’activitat va 
reunir molts participants, que van 
poder gaudir d’una gran matinal 
practicant el seu esport.

En tennis, de les 8.30 a les 10 h van 
prendre-hi part 20 adults. De les 10 a 
les 11 h van fer-ho 22 nens i nenes 
nascuts els anys 2004, 2005 o 2006. De 
les 11 a les 12 h hi van prendre part 20 
nens i nenes dels anys 2001, 2002 o 
2003, i de les 12 a les 13 h, 10 nens i 
nenes del 1996 fins al 2000.

En total, doncs, per la cloenda del 
tennis van passar 72 alumnes i els seus 

corresponents pares i mares o 
familiars, més de 150 persones en 
total, que van poder gaudir de campio-

nats per parelles de pares/mares i fills. 
La matinal també va comptar amb la 
presència del regidor d'Esports, José 
Ramírez.

Pel que fa al pàdel hi van participar uns 
70 alumnes, els quals es van dividir en 
dos quadres per fer un minitorneig 
entre ells (campionat masculí i femení).

A partir de les 13 h tothom que va 
assistir a la jornada va poder gaudir 
d’un refrigeri a la pista poliesportiva 
coberta, on posteriorment va haver-hi 
una entrega d’obsequis i un sorteig de 
diferent material.

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses guanya la Granollers 
Cup de la seva categoria

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses es va classificar com a 
primer de grup a la fase regular de la 
Granollers Cup, després de guanyar 
tots els seus partits. El diumenge 30 de 
juny de 2013, però, era el torn de la 
veritat ja que es jugaven les fases finals 
de la competició.

Així doncs, a vuitens de final van 
guanyar amb comoditat el Helset if, per 
21 gols a 10. A quarts de final van 
guanyar el Charlottelund-1 per 17 a 14, 
en un partit que ja havien sentenciat a 
la mitja part. A semifinals es van 

enfrontar a l’equip Vestby Hk, format 
per unes jugadores noruegues molt 
fortes fisicament, però a qui van poder 
guanyar per 14 a 9. Aquest resultat els 
va donar el pas a la final del torneig, 
que van haver de jugar contra el 
conegut equip de l’Handbol Puig d'en 
Valls d'Eivissa al Palau d'Esports de 
Granollers. Les noies franquesines van 
jugar una molt bona final, que van 
guanyar per 16 gols a 9. 

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, va poder celebrar amb les 

jugadores aquesta victòria tan impor-
tant.

El Pavelló Poliesportiu Municipal i la 
pista coberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall van acollir, 
entre dijous i diumenge, 128 partits de 
la Granollers Cup 2013. Organitzada pel 
BM Granollers amb la col·laboració de 
l’AEH Les Franqueses, aquesta 
competició té com a objectiu promocio-
nar l'handbol i valors com l'esportivitat, 
el respecte i el joc net entre els més 
joves.
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Recepció de l’Ajuntament als tres 
equips d’handbol més destacats 
de les Franqueses

Els equips d’handbol del municipi 
continuen sumant èxits esportius. És 
per això que l’Ajuntament els va 
organitzar, com va sent habitual els 
darrers anys, una recepció per 
reconèixer públicament el seu esforç. 

A l’acte, que es va fer el 2 de juliol de 
2013 a la tarda a la sala de plens de 
l’Ajuntament, es va homenatjar els 
integrants del sènior masculí de l’AEH 
Les Franqueses i les integrants dels 
equips cadet i infantil femenins del 
Patronat Municipal d’Esports.
 
L’acte, al qual van assistir l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, i el 
president de l’AEH Les Franqueses, 
Rafael Rosario, a més dels integrants 
dels equips i pares i mares dels 

jugadors, va consistir en el lliurament 
de plaques commemoratives per part 
de l’alcalde als capitans i entrenadors 
de cada equip, el lliurament d’un 
obsequi per part del Patronat a cada 
membre dels equips, la seva signatura 

en el llibre d’honor, i la foto de grup. 
Enguany, a banda de la típica foto dels 
homenatjats a les escales de l’edifici de 
l’ajuntament també se’n van fer una a 
la plaça mirant cap amunt, ja que el 
fotògraf estava situat al balcó. Acte 
seguit es va fer un piscolabis per a tots 
els assistents.

Pel que fa a les gestes esportives 
d’aquests equips, cal recordar que el 
sènior masculí de l’AEH Les Franque-
ses va aconseguir l’ascens a la Segona 
Divisió Catalana en quedar 2n de la 
primera fase del grup B de la 3a Divisió 
Catalana Preferent. Per la seva banda, 
l’equip cadet femení del PME va 
quedar 4t al Campionat de Catalunya, 
3r al sector del Campionat d’Espanya 
que es va fer a Castro Urdiales i 
campió de la Granollers Cup de la seva 
categoria. L’infantil femení del PME va 
quedar 1r de la fase regular de la Lliga 
Catalana, subcampió de Catalunya i 2n 
al sector del Campionat d’Espanya 
celebrat a Elx.

Recepció de l’Ajuntament als 
equips sèniors femenins del CE 
Llerona i del CB Les 
Franqueses

El 3 de juliol de 2013 a la tarda, 
l’Ajuntament va fer una recepció als 
equips sèniors femenins del Club 
Esportiu Llerona i del Club Bàsquet Les 
Franqueses per reconèixer públicament 

la bona temporada que van fer i que va 
acabar amb l’ascens de categoria de 
tots dos equips. L’amateur femení del 
CE Llerona va pujar a la lliga Preferent i 
el sènior femení del CB Les Franqueses 
ho va fer a la 2a Divisió Catalana.
 
L’homenatge va tenir lloc a la sala de 
plens de l’Ajuntament i com el dia 
anterior, dia en què es va fer la 
recepció a tres equips d’handbol del 
municipi, el procediment va ser el 
mateix: atorgament de plaques als 

representants de cada equip, entrega 
d’un petit obsequi i signatura en el 
Llibre d’Honor d’Esports per part de 
cada integrant dels equips, foto de grup 
i piscolabis final al darrere de l’edifici 
consistorial.
 
A banda de jugadores i entrenadors 
dels clubs, a l’acte també hi van assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el president del CE Llerona, 
Jaume Viñas, i el del CB Les Franque-
ses, Esteve Moliner.

La Societat de Caçadors participa 
a la Festa Major de Bellavista

La Societat de Caçadors de Bellavista 
va participar enguany a la Festa Major 
de Bellavista. En concret, va organitzar 
un campionat de tir el dia 6 de juliol de 
2013. L’entitat franquesina va muntar 
un recorregut de caça al Camp de Tir 
de les Franqueses, situat al camp de Ca 
l’Aymerich de Corró d’Amunt. L’activi-
tat va començar a les 9 del matí i va 
comptar amb una bona participació.

Destacada participació del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses al 
LXIV Campionat de 
Catalunya Absolut i XVI Para-Ar-
chery

El LXIV Campionat de Catalunya 
Absolut i XVI Para-Archery es a 
celebrar el 7 de juliol de 2013 a l'estadi 
de Can Jofresa de Terrassa. Hi van 
participar 115 esportistes representants 
de diferents clubs de Catalunya i va 
destacar la presència del president de 
la Federació Catalana de Tir amb Arc, 
Francesc Altarriba, i el subdirector 
general d'Activitats Esportives i 
Infraestructures del Consell Català de 
l'Esport, Oriol Marcé.

Tots els participants van enfrontar-se a 
un doble repte: mesurar-se amb altres 
arquers i aguantar una forta calor. El 
Club de Tir amb Arc Les Franqueses va 
participar en el Campionat amb 12 
arquers i va obtenir resultats notables 
en les diferents categories i modalitats 
en què van participar.
 
En la modalitat d'arc recorbat categoria 
esquirol va destacar el primer lloc 
d'Izan Garcia amb 301 punts i el tercer 

lloc de Guerau Camí amb 183 punts en 
la distància de 12 metres.
 
En la modalitat d’arc recorbat categoria 
benjamí Ruben Ruiz va obtenir una 
meritòria tercera plaça amb 315 punts 
en una atapeïda competició on entre el 
segon i quart classificat només hi va 
haver 2 punts de diferència, i a més, el 
guanyador va batre rècord del 
campionat. Joan Arnal va obtenir la 
quarta plaça amb 314 punts.

Claudia Gómez va obtenir el primer lloc 
en la modalitat d'arc recorbat categoria 
aleví femení amb 554 punts tirant a 
dues distàncies, una primera tanda a 

30 metres i una segona a 18 metres. 
En aquesta mateixa modalitat en 
masculí Alfred Rodriguez va aconseguir 
la quarta plaça amb 492 punts i també 
va destacar la bona classificació 
d'Arnau Altarriba incorporat recent-
ment al Club.

Una altra nova incorporació al Club, 
Sonia Arredondo, va obtenir una 
meritòria cinquena plaça en arc 
recorbat novell tirant a 50 i a 30 
metres.
 
Alicia Viladomiu va ser primera en la 
seva categoria, arc nu sènior femení, 
amb 256 punts a gran distància de la 
segona classificada, tirant a 30 i 18 
metres. En aquesta mateixa modalitat 
en masculí, els arquers Ramon, Àngel i 
Jordi van enfontrar-se als millors de 
Catalunya obtenint uns resultats que 
amb seguretat milloraran en futurs 
esdeveniments.

S’inaugura el primer parc indoor 
d’Europa dedicat als esports 
extrems

El 4 de juliol 2013 es va obrir al públic el 
Green Indoor Park, el primer parc d’oci 
d’Europa que combina esports extrems 
amb activitats recreatives. Aquest 

equipament pioner ocupa 25.000 m2 
de superficie en unes antigues naus 
situades al camí de Can Carreró de les 
Franqueses. L’espai el van inaugurar 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el secretari general de 
l’Esport, Ivan Tibau, i el director general 
del Green Indoor Park, Hugo Arnaiz.
Al parc s’hi poden trobar des 
d’instal·lacions amb rampes per 

practicar esports extrems com l’skate, 
els patins o les bicicletes BMX, un 
circuit de karts elèctrics, màquines de 
jocs que simulen les curses de Fórmula 
1, escalèxtric, jocs infantils amb 
inflables, un rocòdrom, circuit de trial, 
etc. La inversió que s’ha fet per 
condicionar les naus és d’1,5 milions 
d’euros i ha permès crear una vintena 
de llocs de treball fixos. L’horari 
d’obertura és de dimecres a divendres 
de 16 a 22 h i els dissabtes i els 
diumenges de 10 a 20 h, i les tarifes 
van des dels 2 euros de l’entrada de 
visitant fins al 16 euros per a un dia 
complet.

A banda de la passejada per totes les 
instal·lacions, els representants polítics 
van voler provar els karts elèctrics i van 
fer unes quantes voltes al circuit. Al 
final de l’acte inaugural, tant l’alcalde 
de les Franqueses com el secretari 
general de l’Esport van firmar a sobre 
d’un dels grans grafits que hi ha per 
totes les parets de l’espai, la majoria 
dels quals són obra del conegut grafiter 
barceloní Berok.

A banda de l’alcalde, també van ser 
presents a la inauguració per part de 
l’equip de govern de l’Ajuntament de 
les Franqueses el regidor d’Esports, 
José Ramírez, la regidora de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut, Rosa M. 
Isidro, el regidor d’Urbanisme, Esteve 
Ribalta, la regidora de Polítiques 
Socials, Gisela Santos, i la d’Obres i 
Serveis, Vanessa García.

Finalitzen amb èxit les 
activitats d'estiu del Patronat 
Municipal d'Esports

El 26 de juliol de 2013 van finalitzar les 
activitats esportives d'estiu que 
organitza el Patronat Municipal 
d'Esports. En aquesta edició, el Juliol 
Esportiu va comptar amb un total de 
357 participants d’edats compreses 
entre els 5 i els 16 anys. Com cada any 
els nens i les nenes van poder utilitzar 
pràcticament tots els espais esportius 
de què disposa la zona esportiva de 
Corró d'Avall: el camp de futbol, el 
camp de futbol 7, pistes de tennis, el 
pavelló, la pista poliesportiva i les 
piscines cobertes i descobertes del 
Complex Esportiu Municipal de les 
Franqueses. En tots aquests espais es 
van poder realitzar activitats esportives 
com ara futbol, bàsquet, handbol, 
tennis, voleibol, bàdminton, etc.

També es van portar a terme altres 
activitats fora de la zona esportiva com 
ara la cursa d'orientació al parc de 
Milpins i la bicicletada que es va 
realitzar en un circuit pel poble amb 
sortida i arribada a la zona esportiva 
municipal. Aquestes activitats es van 
realitzar dins de l'horari del Juliol 
Esportiu, de 9 a 13 h. 

A part de les activitats diàries, cada 
grup va poder realitzar també activitats 
puntuals que duraven matí i tarda fora 
de les Franqueses:
-Sant Quintí de Mediona: circuit de 
tirolines
-Navarcles: caiac, escalada, canoa
-Collbató: “trekking” per la muntanya i 
escalada
-Parc Vallparadís: cursa d'orientació i 
escalada al rocòdrom
-Saldes: taller d'orientació i circuit de 
tirolines i ponts de mico

També s'ha de destacar la sortida que 
es va fer als Campionats del Món de 
Natació que es van portar a terme a la 
ciutat de Barcelona.

Per altra banda, el 26 de juliol també va 
acabar l'Escola de tennis i pàdel d'estiu. 
Aproximadament un centenar de 
participants van gaudir d'aquests 
esports durant el mes de juliol. Pel que 
fa al tennis hi havia grups segons edats 
on els participants van poder fer un 

intensiu cada dia de dilluns a divendres 
en la seva hora programada. En el cas 
del pàdel es van fer grups on cadascun 
d'ells va fer un petit intensiu d’1, 2 o 3 
dies a la setmana.

Per últim, dir que el 26 de juliol també 
van finalitzar els campus de futbol 
organtizats pel CE Llerona i el CF Les 
Franqueses, que es van portar a terme 
a la zona esportiva de Llerona i de 
Corró d'Amunt. Els clubs van acabar 
molt satifets de la participació obtingu-
da.

AGOST 2013

L’equip Missirah de Parets 
guanya el III Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

La final de la tercera edició del Torneig 
Solidari de Futbol de les Franqueses, 
que es va jugar el 17 d’agost de 2013 a 
la tarda al Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Avall, va ser molt disputada. El 
partit, que enfrontava l’equip Missirah 

de Parets del Vallès amb el Banjae de 
Canovelles, va decantar-se a favor dels 
primers, que van acabar guanyant, 
després d’una pròrroga, pel resultat de 
3 gols a 2.

El matx, que va aixecar molta expecta-
ció i va omplir les grades de gom a 
gom, va ser molt emocionant, a causa 
de la igualtat i el bon joc dels dos 
equips. Si bé es van avançar els 
canovellins, els paretans van poder 
empatar el partit, i fins i tot posar-se 
per davant amb un 2 a 1. El Banjae, 
però, no va deixar d’atacar la porteria 
contrària fins que va aconseguir 
l’empat a 2 gols a pocs minuts del final 
del temps reglamentari. Tot apuntava 
que s’hauria de jugar mitja hora més de 
temps extra. I així va ser. A la pròrroga, 

però, només va poder marcar un dels 
dos equips, el Missirah, que va acabar 
enduent-se el torneig.

A l’acte d’entrega de premis van ser-hi 
presents l’alcaldessa accidental de les 
Franqueses, Rosa Maria Pruna, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. A la 
cerimònia es van donar trofeus al millor 
porter i al millor golejador del torneig, 
que van guanyar dos integrants de 
l’equip de Mataró, i als dos equips que 
van disputar la final.

Aquest és el tercer any que se celebra 
aquest torneig que organitza l’Associa-
ció Esportiva d’Immigrants del Vallès 
Oriental, amb seu a Bellavista, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Enguany 
hi han participat deu equips provinents 
de Vic, Mataró, Sabadell, Montornès, 
Parets, Granollers i Canovelles. La 
competició va començar el 22 de juny, 
cosa que va permetre poder disputar 
més partits que l’any passat, tots al 
Camp de Futbol Municipal de Corró 
d’Avall.

El CF Olímpic La Garriga guanya 
el 33è Trofeu Electrocamps de 
futbol

El 31 d’agost de 2013 a la tarda es va 
disputar la 33a edició del Trofeu 
Electrocamps de futbol a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. El 

guanyador del torneig va ser el CF 
Olímpic La Garriga. En segon lloc va 
quedar el CF Les Franqueses i en 
tercer el CF Vilanova del Vallès.

El torneig triangular, que constava de 
tres partits de 45 minuts de durada 
cadascun, va començar a les sis de la 
tarda, amb el partit entre els 
garriguencs i els vilanovins. Aquest 
matx va acabar amb empat a 0 gols i 
es va haver de resoldre a la tanda de 

penals, en què els garriguencs van 
acabar marcant quatre penes 
màximes, mentre que els vilanovins 
només en van transformar tres.

En el següent partit es van enfrontar 
l’equip local i organitzador del torneig, 
el CF Les Franqueses, i el perdedor del 
primer partit, el CF Vilanova del Vallès. 
Els franquesins es van mostrar 
superiors i van acabar guanyant per 1 
gol a 0. El darrer matx va enfrontar el 
conjunt local i l’equip garriguenc. 
Després d’una gran igualtat en el joc 
desenvolupat per ambdós conjunts, 
una rematada dins de l’àrea a les 
acaballes del partit va donar la victòria 
a l’Olímpic La Garriga, que es va 
acabar enduent el torneig. 
A l’entrega de les copes hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, i Marcel Camps i David 
Camps, en representació de l’empresa 
franquesina patrocinadora del torneig, 
Electrocamps.

SETEMBRE 2013

El CE Llerona guanya el III Torneig 
de Futbol Trofeu Ajuntament de 
les Franqueses

El Club Esportiu Llerona es va adjudicar 
el 4 de setembre de 2013 la tercera 
edició del Torneig de Futbol Trofeu 
Ajuntament de les Franqueses en 
derrotar el Club Futbol Les Franqueses 
pel resultat de 2 gols a 0. Al partit pel 
tercer i quart lloc, el CF Bellavista Milan 
va vèncer la US Corró d’Amunt per 3 
gols 1.

El III Torneig de Futbol Trofeu Ajunta-
ment de les Franqueses, organitzat pel 
Patronat Municipal d’Esports amb la 
col·laboració dels clubs participants, els 
més representatius del municipi, es va 
disputar els dies 3 i 4 de setembre.

A les 10 de la nit va començar, al Camp 
de Futbol Municipal de Corró d’Avall, la 
gran final del torneig entre el CE 
Llerona i el CF Les Franqueses, una 
reedició de la final de l’any passat, en 
què va guanyar el CF Les Franqueses 
per 3 gols a 2. El CE Llerona, doncs, 
tenia ganes de revenja i de seguida va 

fer notar que volia endur-se la copa. Al 
minut 9, després d’una jugada indivi-
dual per la banda dreta, Adrià Bona-
chela va driblar el seu defensor al límit 
de l’àrea i va engaltar un potent xut a 
l’escaire que va acabar al fons de la 
xarxa. El CE Llerona va continuar 
dominant la primera part.

A la represa, però, el CF Les Franque-
ses va sortir amb moltes ganes. Amb 

tot, va ser el jugador lleroní Àlex 
Español qui va estar a punt de marcar 
el segon gol per al seu equip enviant la 
pilota al pal al minut 11 de la segona 
part. Vuit minuts després, va ser el CF 
Les Franqueses el que va enviar una 
pilota al pal de la porteria defensada 
pel Llerona, en una jugada en què es 
va reclamar falta al porter. Quan 
semblava que el marcador ja no es 
mouria, Àlex Español va sentenciar la 
final amb el segon gol per al seu equip 
a tres minuts de l’acabament del matx.

A l’entrega dels premis per a tots els 
equips (vals en material esportiu per 
valor de 800 euros per al primer 
classificat, 600 per al segon, 400 per al 
tercer i 200 per al quart), hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, els presidents dels clubs 
i els capitans dels quatre conjunts. Acte 
seguit es va fer la foto de l’equip 
guanyador, que en les tres edicions del 
torneig sempre ha estat un equip 
diferent. En la primera va ser el CF 
Bellavista Milan i en la segona el CF 
Les Franqueses.

Quatre joves arquers del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses 
participen a la 10a edició del 
Trofeu Futurs Campions

El 8 de setembre de 2013 es va 
celebrar la 10a edició del Trofeu de 
Futurs Campions, amb la participació 
de quatre joves arquers del Club de Tir 

jugat, en camp de futbol 7, uns 120 
partits en total. Els resultats de les 
finals, la totalitat de les quals es van 
disputar diumenge a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, van ser els 
següents:
-Prebenjamí: Fundació Marcet, 4 – EC 
Granollers, 0
-Benjamí: Vila-real CF, 1 – Damm, 0
-Aleví: FC Barcelona, 1 – UD Cornellà, 0

En l’edició d’enguany de la competició, 
que ha tornat a organitzar amb èxit 
l’empresa Eventually Sport&Events 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d'Esports de les Franqueses, 

aquest municipi ha estat protagonista 
destacat, ja que ha estat seu de dues 
de les tres categories en la fase prèvia 
del torneig: l’aleví s’ha disputat a les 
instal·lacions municipals de Corró 
d’Avall i la prebenjamí a les de Corró 
d’Amunt.

Primers partits amistosos de la 
temporada de l'Escola de Bàsquet 
del PME

El 13 de desembre de 2013 van tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses els primers partits 

amistosos d’aquesta temporada de 
l’Escola de Bàsquet del Patronat 
Municipal d’Esports. En una hora es 
van disputar molts minipartits que van 
fer gaudir els més menuts de la secció 
de bàsquet. Els equips entrenats per 
Javi Liria i Josep Lozano es van 
enfrontar als de l’Escola del CB 
L'Ametlla. De mica en mica, aquets 
petits van aprenent la normativa del 

bàsquet i el que és més important, 
aprenen tot divertint-se.

Exhibició dels grups d’aeròbic 
escolar del PME

El 14 i 15 de desembre de 2013, el 
Patronat Municipal d’Esports va 
organitzar una exhibició de ball al 
pavelló poliesportiu municipal de Corró 
d'Avall. 

Les 21 nenes dels grups d’aeròbic que 
organitza el PME a les escoles Guerau 
de Liost, Joan Sanpera i Camins van 
mostrar al públic assistent les coreo-
grafies treballades durant aquest 
primer trimestre. Els nervis previs no 
van impedir que les nenes s’ho 
passessin d’allò més bé.

L’aleví femení d’handbol de les 
Franqueses participa a l’Hamboli-
cat d’Igualada

El 15 de desembre de 2013 l’aleví 
femení d’handbol de les Franqueses va 
disputar el torneig Hambolicat amb 
motiu de la Marató de TV3 a Igualada. 

El torneig va durar tot el matí i les 
franquesines van disputar tres partits. 
Els dos primers partits els van jugar 
contra el Tarragona i el Tàrrega A, amb 
reglament aleví expert de la federació. 
Per als qui no coneguin aquesta 
modalitat, es juga a camp sencer i es 
saca de centre després dels gols (una 
introducció a la zona). El tercer partit el 
van jugar amb reglament de minihand-
bol i a camp petit contra el Tàrrega B. 
L’equip franquesí estava format per 
només 6 nenes. Tot i amb això es va 
competir i treballar molt, guanyant el 
primer i el tercer partit i perdent contra 
el Tàrrega A de 2 gols de diferència. 

A més a més dels partits, els partici-
pants del torneig també podien gaudir 
d’una zona lúdica amb inflables, pintura 
de cara i diverses activitats, d’una 
xocolatada gratuïta, i pagant un petit 
import, fins i tot podies fer un passeig 
en globus.

En definitiva, les nenes s’ho van passar 
molt bé i van competir amb moltes 
ganes, tot col·laborant amb la Marató 
de TV3, que aquest any lluitava contra 
les malalties neurodegeneratives.

Presentació dels equips del CF 
Bellavista Milan

El 15 de desembre de 2013 es va fer la 
presentació de tots els equips del Club 
Futbol Bellavista Milan a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
En total van desfilar per la gespa 130 
jugadors i jugadores, esportistes que 
formen part d’un dels dotze equips del 
club de Bellavista. A la presentació hi 
va assistir l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
membres de la renovada junta directiva 
de l’entitat que encapçala Paco Flores.

Consell General del Patronat 
Municipal d’Esports

El 17 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sessió del Consell General 
del Patronat Municipal d’Esports a la 
sala polivalent del Complex Esportiu 
Municipal, acte que va estar presidit pel 
regidor d’Esports, José Ramírez, i que 
va reunir el conjunt de les entitats 
esportives locals i altres entitats, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel Patronat Municipal 
d’Esports durant l’any 2013 i la previsió 
per al 2014.

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millora en les instal·la-
cions esportives, de l’escola esportiva 
municipal, del manteniment de les 
instal·lacions, de les dades de participa-
ció del Patronat i del Complex Esportiu 
Municipal i de la convocatòria de 
subvencions per a activitats esportives 
per a l’any 2014. 

Cal destacar també l’assistència de 
Josep Randos, Rosa M. Isidro i Àngel 
Profitós, regidors de l’Ajuntament i 
membres del Consell d’Administració 
del Patronat Municipal d’Esports. Al 
finalitzar la sessió, el Patronat Munici-
pal d’Esports va oferir un refrigeri a tots 
els assistents per tal d’acomiadar l’any 
esportiu 2013 i felicitar a tothom les 
festes de Nadal.

Esmorzar de Nadal del Grup 
d’Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME

El 19 de desembre de 2013 va tenir lloc 

amb Arc Les Franqueses. La competi-
ció es va fer al camp municipal de tir 
amb arc del Fossat del Castell de 
Montjuïc de Barcelona. 

És un trofeu amb el qual s’inicia la 
temporada i en el qual només partici-
pen les categories dels més joves, és a 
dir, esquirol, benjamí, aleví, infantil, 
cadet i júnior (femení i masculí). Hi va 
haver una assistència rècord de més 
de cinquanta inscrits quatre dels quals 
eren representants del club franquesí, 
que van obtenir bons resultats. Així, 
Izan i Joan van quedar tercers en les 
seves categories (esquirol i benjamí). 
Claudia va quedar primera en aleví 
femení, i Alfred, quart en aleví masculí.

La jornada va ser una festa de l’arc per 
als nens i els familiars. Hi va haver molt 
bon ambient entre tots els nens i 
nenes, reflectint que el tir amb arc és 
més que un esport.

VI Torneig d’handbol Joan 
Sanpera de Festa Major

El 14 de setembre de 2013 va tenir lloc 
el VI Torneig d’handbol Joan Sanpera al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, amb motiu de la Festa 

Major de Corró d’Avall. Des de la 
categoria prebenjamí fins a la infantil, 
els equips van jugar un partit davant el 
BM Granollers de la seva corresponent 
categoria.

Un total de 14 equips van prendre part 
en aquest torneig amb un total de 160 
participants. Els equips van ser 1 
prebenjamí masculí, 2 benjamins 
masculins, 1 aleví femení, 2 alevins 
masculins i 1 infantil masculí. 

Els premis van ser per al 1r i 2n 
classsificat, per al millor jugador del 
partit, el millor jugador local i el màxim 
golejador de l’enfrontament. El regidor 

d’Esports, José Ramírez, va estar 
present a l’entrega de premis.

El Patronat Municipal d’Esports, 
col·laborador d’aquesta activitat que va 
organitzar l’AEH Les Franqueses, va 
obsequiar tots els participants amb un 
esmorzar.

55 corredors participen a la II 
Clàssica Ciclista de les 
Franqueses

El 14 de setembre de 2013 a la tarda es 
va disputar la II Clàssica Ciclista de les 
Franqueses, una cursa organitzada per 
la Unió Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, dins del programa d’actes de 
la Festa Major de Corró d’Avall. La 
distància a recórrer van ser 100 km en 
un circuit de 10 km que discorria per 
carreteres i carrers de Corró d’Avall, 
Llerona i Marata. Un recorregut amb 
pujades curtes i fortes que va fer-se 
molt dur per als 55 ciclistes que van 
prendre la sortida. Els participants 
pertanyien a una d’aquestes tres 
categories: elit, sub23 i master 30.

Cal destacar la presència d’un equip 
francès, el Martigues, que tenia dins les 
seves files el darrer guanyador del tour 
de Bulgària. El guanyador absolut va 
ser el corredor francès Cedric Eusta-
che, amb un temps total de 2 hores i 41 
minuts. Eustache va anar a una 
velocitat mitjana de 42,480 km per 
hora. D’altra banda, el corredor local 
Santi Segú va ser el guanyador a la 
categoria Master 30.

80 jugadors al 3 x 3 de bàsquet de 
la Festa Major de Corró d’Avall

El 14 de setembre de 2013 al matí, 
amb motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall, es va celebrar a la pista 
poliesportiva coberta de la zona 
esportiva municipal un 3 x 3 de bàsquet 
amb els jugadors i jugadores dels 
diferents equips del Patronat Municipal 
d’Esports.

Més de 80 basquetbolistes, de 
categories compreses entre premini i 
cadet, van gaudir de l’esport de la 
cistella competint entre ells separats 
per categories, i en equips de 3 o 4 
jugadors. Després de quatre hores de 

bàsquet, els equips vencedors en les 
diferents categories van ser: en 

categoria premini, Lakers; en mini, 
Toros; en infantil, Guays; i en cadet 
Equip 2.

Tots els participants van rebre esmor-
zar i medalles commemoratives, així 
com obsequis per als equips guanya-
dors.

Trenta participants al 
III Campionat de tie-breaks amb 
motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall

El 14 de setembre de 2013, amb motiu 
de la Festa Major de Corró d'Avall, el 
Patronat Municipal d'Esports va 
organtizar el III Campionat de 
tie-breaks a les pistes de tennis 
municipals de Corró d'Avall. Hi van 
participar una trentena de tennistes, 
entre adults i infants.

Es van fer campionats de tie-breaks a 
15 punts (adults) i pel que fa als més 
joves alguns van fer també tie-breaks a 
15 punts i una lligueta de tots contra 
tots. Cada participant va disputar un 
mínim de 2 partits de tennis. 

El Patronat Municipal d'Esports va 
obsequiar tots els participants amb una 
medalla i esmorzar.

La Festa de la bicicleta urbana 
d’enguany compta amb 200 
participants

El 15 de setembre de 2013 al matí va 
tenir lloc la Festa de la bicicleta urbana 
que tradicionalment organtiza el 
Patronat Municipal d’Esports dins dels 
actes programats de la Festa Major de 
Corró d’Avall. Més de 200 participants 
van poder gaudir d’un circuit urbà 
d’uns 12 km de distància, que va 
passar per Corró d’Avall, Bellavista i 

en el Complex Esportiu Municipal el 
tradicional esmorzar de Nadal de la 
gent gran. Tots els participants (uns 60) 
del Grup d'Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME van poder gaudir de 
l'esmorzar amb la presència de 

l'alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Durant l'acte es va fer un brindis, on es 
va desitjar unes bones festes i un feliç 
2014. Abans d'acabar l'acte tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l'alcalde i del regidor que de 
ben segur serà de bon ús per fer 
activitat física.

Uns 60 alumnes van participar a 
la trobada de Nadal de l’Escola de 
Tennis del PME

El 21 de desembre de 2013 a la tarda, 
l'Escola Municipal de Tennis de les 
Franqueses va realitzar la seva 
tradicional Trobada de Nadal. Hi van 
participar uns 60 alumnes des dels 
nens més petits de l'escola de tennis 
(infants de 5 anys), fins als nois de 
15-16 anys.

La trobada de Nadal va consistir a 
jugar una sèrie de campionats tennís-
tics on els alumnes jugaven un mínim 
de 2 partits. L'objectiu de la Trobada és 
que tots els nens passessin una 
divertida tarda jugant a tennis.

Els resultats dels diferents campionats 
realitzats segons les edats van ser:

-Campionat d'alumnes (anys 
2007-2008): finalista de consolació, 
Miquel Ortega; guanyador de consola-
ció, Marc Argemí; finalista de la fase 
final, Gerard Guiu; guanyador de la fase 
final, Neus Cebrian.
-Campionat d'alumnes (anys 
2005-2006): finalista de consolació, 
Noa Pardillo; guanyador de consolació, 

Gerard Navarro; finalista de la fase 
final, Esteve Ortega; guanyador de la 
fase final, David Müller.
-Campionat d'alumnes (anys 
2002-2003-2004): finalista de consola-
ció, Marc Pérez; guanyador de 
consolació, Daniel Noé; finalista de la 
fase final, Nil Morales; guanyador de la 
fase final, Màxim Chornyy.
-Campionat d'alumnes (anys del 1996 
al 2001): finalista de consolació, Èric 
Cejudo; guanyador de consolació, 
Rafael Barrio; finalista de la fase final, 
David Barrio; guanyador de la fase 
final, Arnau Caralt.

Tots els finalistes i guanyadors van 
rebre com a premi una medalla i tots 
els participants a la trobada de Nadal 
van ser obsequiats amb un suc de 
fruites i una felicitació de Nadal de part 
de l'Escola de Tennis Jordi Plana i del 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès.

Santi Segú i Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista Les 
Franqueses, subcampions de 
Catalunya de Ciclocròs

El 22 de desembre de 2013 es va 
disputar a Manresa el Campionat de 
Catalunya de Ciclocròs, amb la 
participació de corredors de la Unió 
Ciclista Les Franqueses. 

Santi Segú va quedar subcampió de 
Catalunya en la categoria master 30, 
Antoni Serra també va ser subcampió 
de Catalunya en mastrer 60 i Marc 
Ortega va ser 4t en master 40. La 
prova es va disputar en un circuit molt 
tècnic, magnífic per a la pràctica del 
ciclocròs.

El VI Torneig d'Handbol Memorial 
Joan Bufí compta amb la partici-
pació de 26 equips

El 28 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sisena edició del Torneig 
d'Handbol Memorial Joan Bufí al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, organitzat pel club AEH 
Les Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports. 

El format del torneig consistia en què 
cada equip local de les Franqueses, des 
de la categoria escola fins al juvenil 

femení (13 en total), jugués un partit 
davant un equip rival. Els clubs 
convidats van ser la Llagosta, la 
Garriga, Polinyà, Sant Esteve de 
Palautordera, BM Granollers, Montme-
ló i Canovelles.

Un cop finalitzat el partit corresponent 
es van determinar els trofeus al primer 
classificat, segon classificat, millor 
jugador, màxim golejador, regularitat i 
millor jugador local de cada partit i 
categoria. Els més petits, d'infantil fins 
a l'escola, van tenir, a més, una copa 
individual per la seva participació al 
torneig. 

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

Tres corredors de la Unió Ciclista 
Les Franqueses- Bicicletes Segú 
fan podi a la classificació final de 
la Copa Catalana de Ciclocròs

Tres ciclistes franquesins van pujar el 
29 de desembre de 2013 al podi de la 
classificació final de la Copa Catalana 
de Ciclocròs, després dels bons 
resultats obtinguts a la darrera cursa de 
la temporada, que es va disputar a Vic. 
Així doncs, Toni Serra es va proclamar 
campió en la categoria Master 60, i 
Santi Segú i Marc Ortega van quedar 
subcampions a la categoria Master 30 i 
Master 40, respectivament. 

Tots tres són membres de la Unió 
Ciclista Les Franqueses-Bicicletes 
Segú. En la cursa disputada a Vic, els 

resultats d’aquests tres ciclistes 
franquesins van ser els següents: Toni 
Serra va quedar en 2n lloc, i Santi Segú 
i Marc Ortega van quedar en 4a 
posició. Per la seva banda, Pere 
Amadó també va fer una gran cursa i 
va acabar 3r en Master 30.

Llerona. La sortida i l’arribada va ser la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall i tots els participants van rebre 
a l’arribada un obsequi de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu de la Setmana 
de la mobilitat sostenible i segura (una 
matrícula per a la bicicleta i un clauer) i 
ampolles d’aigua que va oferir el PME 
a tots els ciclistes.

Un cententar de participants al III 
Campionat de pàdel de Festa 
Major

El 13, 14 i 15 de setembre de 2013 es 
va disputar el tradicional Campionat de 
pàdel de festa major. Aquest tercera 
edició va començar el divendres a la 
tarda i va durar fins al diumenge al 
migdia, que es van disputar les finals de 
cada categoria: masculina, femenina i 

mixta. Al torneig hi van participar un 
centenar de persones, les quals van 
gaudir del pàdel durant tot el cap de 
setmana. Els campions i subcampions 
de la fase final van rebre per part del 
regidor d’Esports, José Ramírez, una 
copa com a reconeixement de la fita 
aconseguida, i els campions i subcam-
pions de consolació una medalla.

Classificació del Torneig:
-Categoria masculina: fase final: 
guanyadors del torneig, Manel Parra i 
José Martínez; subcampions, Marc 
Navarro i Alfons Ferreira. Consolació: 
guanyadors, Manel Valero i Pedro 
González; subcampions, Francesc 
Guardiola i Joan Pol Minguet  
-Categoria femenina: fase final: 
guanyadores del torneig, Gina Jorba i 
Lídia Ganduxé; subcampiones, M. Pau 
Nualart i Marta Maraña. Consolació: 
guanyadores, Mònica Diez i Anna 
Caparrós; subcampiones, Pilar Torras i 
Judit Bartolí
-Categoria mixta: fase final: guanyadors 
del torneig, M. Pau Nualart i Guillem 
Pujol; subcampions: Gina Jorba i Joan 
Pol Minguet. Consolació: guanyadors, 

Irene Vila i Joan Barceló; subcampions, 
Mònica Fernández i Jordi Galan

Èxit de la Tirada de Festa Major

Com cada any, incorporada dins de la 
Festa Major de Corró d'Avall, el 15 de 
setembre de 2013 el Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses va celebrar una 

tirada social que va consistir, d'una 
banda, en una exhibició dels arquers 
del club i, de l’altra, en una jornada de 
portes obertes a les persones que van 
voler provar aquest esport. 

Hi va haver presència de veïns de les 
Franqueses durant tota la jornada, 
especialment d’infants, alguns dels 
quals van demostrar excel·lents 
condicions per a la pràctica del tir amb 
arc. L'acte va finalitzar amb un aperitiu 
per als arquers i assistents.

Santi Segú guanya el 
Campionat de Contrarellotge de la 
Unió Ciclista 
Les Franqueses

El 22 de setembre de 2013 la Unió 
Ciclista Les Franqueses va organitzar el 
seu Campionat de Contrarellotge, 
aquest any amb la novetat que es van 
fer les dues cronos en un mateix dia: la 
de Corró i la cronoescalada de 
Montmany. Un total de 36 corredors 
van participar-hi. 

El guanyador de la crono de Corró va 
ser Miquel Novellas, amb un temps de 
13 minuts i 14 segons, i el guanyador 
de la crono de Montmany va ser Santi 
Segú, amb un temps de 9 minuts i 34 
segons. La suma dels temps va fer que 
el guanyador final fos Santi Segú. En 
les diferents categories, els guanyadors 
van ser els següents: Femina, Laura 
Cunillera; Elit, Oriol Aguilera; Master 
30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; 
Master 50, Chris Goere.

El Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació professional de 
jugadors

Des del mes d’octubre de 2013 i fins al 
mes de juny de 2014, el camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació per a jugadors de futbol 
impulsat per entrenadors majoritària-
ment provinents del RCD Espanyol. 
Molts d’ells són vallesans, com el 
franquesí Carles Martínez, entrenador 
de l’infantil de l’Espanyol, el roquerol 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del club barceloní, Xavi 
Díaz, responsable de Mitjans Audiovi-
suals i Anàlisi del Joc del Futbol Base 
de l’Espanyol, i Oriol Olivé, de l’RCDE 
Stage. Completen l’equip tècnic Joan 
Argemí, del FC Cardedeu, i Ferran 
Bramona, del RCDE Stage. Hi ha 
apuntats uns 30 jugadors, que entrenen 
els dilluns i dimarts de 17.30 a 19.30 h.

Segons l’empresa que han creat 
aquests tècnics per poder fer aquesta 
activitat, Alwaysoccer Barcelona, “els 
objectius i continguts de les sessions 
d’entrenament estan orientats a la 
millora tècnica i tàctica del jugador, per 
aconseguir que aquest resolgui amb 
èxit les diferents situacions exigides pel 
joc”. Així, els principals atractius 
d’aquesta oferta són els entrenaments 
en grups reduïts, la metodologia 
adequada a cada edat, l’aprofundiment 
de la tècnica individual i col·lectiva, la 
millora dels conceptes tàctics, els 
consells dietètics i mèdics, i l’assesso-
rament al jugador en tot allò que 
envolta el món del futbol. 

El passat 23 de setembre, dins de les 
jornades de portes obertes que va 
oferir l’empresa, els joves assistents 
van rebre la visita de l’entrenador de 
porters i exporter de l’Espanyol Tommy 
N’Kono, responsable del centre de 
tecnificació per a porters que tindrà lloc 
els mateixos dies i hores al camp de 
futbol de Corró d’Amunt.

El lligam d’aquest centre de tecnificació 
amb el club blanc-i-blau és molt estret. 
Un dels incentius que ofereix és que, si 
la direcció d’Alwaysoccer ho creu 
convenient basant-se en la qualitat de 
cada jugador, els alumnes podran fer 

les proves per entrar al RCD Espanyol 
gestionades des del centre.
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La franquesina Anna Riera queda 
segona a la Marató de Collserola

Anna Riera i Pla, veïna de Corró d’Avall 
de 47 anys, va quedar en segona 

posició de la general femenina a la XIX 
edició de la Marató de Collserola, que 
es va disputar el 6 d’octubre de 2013. 
Es tracta d’una de les clàssiques de les 
curses de muntanya. El Patronat 
Municipal d’Esports felicita per aquesta 
gesta l’atleta del Club Atletisme 
Canovelles i l’anima perquè continuï 
aconseguint èxits.

Jornada d’hípica per a 18 alumnes 
de la Fundació Apadis

El 17 d’octubre de 2013, 18 alumes del 
curs de formació laboral Plusmotiva de 
la Fundació Apadis van poder gaudir 
d’una jornada d’equitació adaptada 
dirigida pels professionals del Centre 
Hípic Mas Batlló, del municipi de Malla.

Els nois i noies van poder comprovar 
que l’equitació adaptada afavoreix la 
millora de l’equilibri i la mobilitat, la 
comunicació, la millora del to muscular, 
la deambulació i la coordinació, el 
control dels reflexos, la relaxació que 
aporta i la millora de l’autoestima. Com 
que l’activitat s’aconsegueix fer molt 
ràpidament, el reforç positiu per a la 
persona és immediat.

Gràcies a la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Diputació de 
Barcelona, aquests nois i noies van 

gaudir d’un dia rodó, que va culminar 
amb un dinar dins de les mateixes 
intal·lacions.

L’equip franquesí format per Santi 
Segú i Marc Ortega guanya les 3 
hores de resistència de BTT de 
Corró d’Amunt

El 20 d’octubre de 2013 es va disputar 
la setena edició de les 3 hores de 
resistència de BTT de Corró d’Amunt, 
enguany darrera prova puntuable de la 
I Challenge Resistència BTT del Vallès. 
Hi va haver més participació que mai 
amb 52 equips i 110 corredors en total. 
El guanyador de la prova va ser l’equip 
format pels franquesins de la UCLF 
Santi Segú i Marc Ortega, mentre que 
en el global de la classificació d’aquesta 
primera Challenge va quedar en primer 
lloc l’equip del celoní Tomàs Misser.

Enguany, l’organització, el Club Ciclista 
Corró d’Amunt, va fer un canvi en la 
sortida i la meta del recorregut. Fins 
ara havia estat a la finca de la Nissan i 
aquesta vegada s’ha fet al centre de 
Corró d’Amunt, concretament a la 

carretera, a la zona esportiva, entre el 
camí del restaurant Tastaolletes i el 
restaurant Les Quatre Llunes. Un canvi 
que ha agradat molt els participants i 
que ha fet més atractiva la cursa per a 
la gent del poble.

El premi al club que va aportar més 
participants a la cursa va ser per al 
T-Bikes de Lliçà d’Amunt. Cal recordar 
que també es va disputar la cursa d’1 
hora de resistència infantil, amb la 
participació de 21 corredors, dos dels 
quals de Corró d’Amunt.

Una de les anècdotes de les 3 hores de 
resistència BTT de Corró d’Amunt 
d’enguany va ser la presència d’un 
equip de TV3, atret per la tecnologia 
dels xips controladors que portaven els 

participants, una novetat en aquest 
tipus de curses.

Els clubs de bàsquet i d’handbol 
de les Franqueses van rebre el 
premi Trofeu 
Campions del Mundo 
Deportivo

El 25 d’octubre de 2013 el diari esportiu 
Mundo Deportivo i El Corte Inglés van 
organitzar una nova edició –la trente-
na– del Trofeu Campions, en què 
s’homenatja els clubs catalans per les 
gestes esportives que van aconseguir 
la passada temporada. Enguany hi van 
anar 215 equips de 26 disciplines que o 
bé van quedar campions de les seves 
lligues o bé van pujar de categoria. El 
nostre municipi també va ser-hi 
present, de la mà del Club Bàsquet Les 
Franqueses i de l’AE Handbol Les 
Franqueses.

En concret, es va premiar el CB per 
haver assolit l’ascens a 2a Catalana de 
l’equip sènior femení i l’AEH per 
l’ascens a 2a Catalana del seu sènior 
masculí. Van ser presents a l’acte en 
representació d’aquests clubs Esteve 
Moliner, president del CB Les Franque-
ses, i Mireia Gassull i Carme Ortega, de 
l’AEH Les Franqueses, que van 
assistir-hi en substitució del seu 
president, Rafael Rosario, que no hi va 
poder anar per motius laborals. A més, 
també van assistir a la gala l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

El lliurament de premis va tenir lloc a 
l’Hotel Juan Carlos I de Barcelona i va 
comptar amb l’assistència de 500 
persones.

Gran matinal de ciclocròs 
diumenge al parc de Milpins

El 27 d’octubre de 2013 al matí es va 
disputar al parc de Milpins de Corró 
d’Avall la primera prova de la Copa 
Catalana de Ciclocròs d’aquesta 
temporada, amb la participació de 127 
ciclistes. L’organització d’aquesta 
activitat va anar a càrrec de la Unió 
Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports.

Es van disputar tres curses, una per a 
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les categories d’aleví, infantil i cadet, 
una altra per a les categories júnior, 
fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la 
darrera per a master 30, elit i sub 23. El 
guanyador de la cursa en elit va ser el 
celoní Tomàs Misser. Pel que fa al 

palmarès franquesí, cal destacar el 
segon lloc de Santi Segú a la categoria 
master 30, el segon lloc de Marc 
Ortega a la master 40, i el primer lloc 
d’Antoni Serra a la master 60.

El Patronat Municipal d’Esports 
renova els convenis de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses i amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Club Bàsquet Les Franqueses i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses van renovar durant el mes 
d’octubre de 2013 els convenis de 
col·laboració que van signar l’any 
passat amb el Patronat Municipal 
d'Esports. Aquest és el tercer any que 
es formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
Patronat i el CB Les Franqueses, i entre 
el Patronat i l’AEH 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.  

Al conveni es marca que el Patronat 
Municipal d’Esports serà el responsable 
d’establir la programació i la coordina-
ció d’aquestes activitats, mantenint la 
direcció del programa sota la supervi-
sió de la gerència del Patronat 
Municipal d'Esports. Igualment, el PME 
serà qui sufragarà les despeses 
d’execució dels programes referents 
als següents aspectes: gestió adminis-
trativa, coordinació tècnica, material 
esportiu, instal·lacions esportives, 

llicències, assegurances, arbitratges i 
equips de roba esportiva. Per la seva 
banda, ambdós clubs adquireixen el 
compromís de realitzar el programa 
d’activitats de l'Escola Esportiva 
Municipal i les activitats de promoció a 
les escoles de les Franqueses sota la 
programació, coordinació i supervisió 
del Patronat Municipal d'Esports, així 
com la col·laboració en aquelles 
activitats puntuals que organitzi el 
Patronat Municipal d'Esports.

Finalitza el manteniment 
semestral de la gespa artificial 
dels camps de futbol 
municipals

A finals del mes d’octubre de 2013 van 
finalitzar els treballs de manteniment 
semestral de la gespa artificial dels 
camps de futbol municipal de les 
Franqueses del Vallès per part del 
Patronat Municipal d’Esports.

El manteniment s’ha efectuat als 
camps de futbol 11 i 7 de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, al 
camp de futbol 7 de la Zona Esportiva 
Municipal de Bellavista, al camp de 
futbol de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt i al camp de futbol 
de la Zona Esportiva de Llerona. 

Les tasques de manteniment de la 
gespa van consistir a repassar les 
juntes i l’estat general dels marcatges, 

revisar les males herbes, replantar 
cautxú a les zones més desgastades i 
revisar l’estat general del camp.

Aquestes actuacions de millora 
s’emmarquen dins del pla continuat de 
manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals de les Franque-
ses del Vallès.

El Club Hoquei Les Franqueses 
comença la lliga de veterans

El 28 d’octubre de 2013 el flamant Club 

Hoquei Les Franqueses va disputar el 
partit de la primera jornada de la lliga 
de veterans. 

Va ser un partit molt igualat que el va 
enfrontar a l’Esplugues i que va acabar 
amb derrota franquesina per 1 gol a 4. 
Quan faltaven 5 minuts per a l'acaba-
ment del matx, el resultat era d’empat 

a 1 gol. L’equip visitant va començar a 
pressionar per tota la pista i l’estratègia 
li va donar resultat, ja que va aconse-
guir amb molta fortuna el segon gol. I 
encara va tenir temps per fer pujar al 
marcador l’1 a 4 final.

El grup que s’entrena amb el PME 
per fer la propera edició de la 
Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-
La Garriga es consolida

Durant el mesos d'octubre i novembre 
de 2013 es va anar consolidant el grup 
del programa Entrena la Mitja els 

integrants del qual van fer la inscripció 
al Patronat Municipal d'Esports. Tots 
aquests participants queden els dilluns, 
dimecres i divendres a les 20 h a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall i realitzen l'entrenament que 
dirigeix el Club d’Atletisme A 4 el km.  

Enguany hi ha menys participants, ja 
que molts pobles veïns també realitzen 
aquest programa i perquè molts dels 
participants ja formen part del Club 
d'Atletisme A 4 el km i, per tant, ja 
entrenen de forma regular durant tot 
l'any.
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Ppresentació dels equips del CE 
Llerona

L’1 de novembre de 2013, al matí, va 
tenir lloc al camp de futbol de la zona 
esportiva de Llerona la presentació de 
tots els equips que formen part del Club 
Esportiu Llerona la present temporada. 

En total hi van assistir més de 300 
futbolistes, nois i noies, de diferents 
edats, que formen part dels 26 equips 
del club. També hi van ser presents els 
coordinadors, entrenadors i delegats 
de cada equip i els membres de la junta 
directiva del CE Llerona, així com 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez.

El Club A 4 el km participa amb 
setze atletes a la cursa 
Behovia-San Sebastián

Setze atletes del club d’atletisme 
franquesí A 4 el km van participar el 10 
de novembre de 2013 a la cursa 
Behovia-San Sebastián, de 20 km de 
recorregut. 

Les marques que van fer els corredors 
del Club d’Atletisme A 4 el km són les 
següents: Jaume Aragonès, 1 h 11 min 
31 s; Esteban Romero, 1 h 16 min 49 s; 
Joaquim Cardona, 1 h 18 min 40 s; 
Xavier Roca, 1 h 19 min 15 s; Lluís 
González, 1 h 26 min 50 s; Rafa Lora, 1 
h 29 min 20 s; Carmen Martín, 1 h 30 
min 30 s; David Aldonza, 1 h 31 min 14 
s; Jordi Brillas, 1 h 31 min 16 s; Santi 
Carreras, 1 h 32 min 27 s; Daniel 
Priego, 1 h 35 min 22 s; Sergi Alexan-
dri, 1 h 36 min 34 s; Francesca Parra, 1 
h 44 min 51 s; Montse Nzang, 1 h 47 
min 22 s; Núria Buil, 1 h 50 min 4 s; 
Mireia Massot, 1 h 52 min 9 s.

Les instal·lacions esportives reben 
els visitants de 
l'intercanvi Comenius

Alumnes i professors estrangers del 
programa Comenius van visitar 
diversos indrets del municipi al llarg de 
la setmana de l’11 al 17 de novembre 
de 2013. Com que el projecte se 
centrava en l'esport i la salut, l’Escola 

Joan Sanpera i Torras, que va ser  
l'amfitriona d'aquest intercanvi, va 
convidar el grup de visitants a fer una 
visita a les instal·lacions esportives 
municipals, a més a més de la visita 
històrica a l'ajuntament.

En aquesta visita, que va ser concreta-
ment a les instal·lacions esportives de 
Corró d'Avall, el grup va ser rebut pel 
regidor d'Esports, José Ramírez, i el 
director gerent del Patronat Municipal 
d'Esports, Josep Campaña. Un cop feta 
una breu explicació sobre l'equipa-
ment, alumnes i professors van ser 
obsequiats amb el llibre del 30è 

aniversari del Patronat Municipal 
d'Esports. A continuació se'ls va fer 
una visita guiada per les instal·lacions 
en què van poder veure el pavelló 
poliesportiu, el camp de futbol, les 
pistes de tennis, les pistes de pàdel i la 
piscina.

Els visitants, procedents d'Anglaterra, 
Polònia i Islàndia, van marxar el 
diumenge 17. Al llarg dels dies que van 
ser a Catalunya van conèixer el 
municipi de les Franqueses -inclòs 
l'Ajuntament, el seu principal complex 
esportiu i l'entorn general-, la capital de 
comarca, Granollers, i la ciutat de 
Barcelona.

Presentació dels equips 
d’handbol de les Franqueses de la 
temporada 2013-2014

El 16 de novembre de 2013 va tenir lloc 
la presentació de tots els equips 
d’handbol base del Patronat Municipal 
d’Esports juntament amb els equips del 
club AEH Les Franqueses al Pavelló 
Poliesportiu Municipal de les Franque-
ses.

13 equips conformen l’escola d’handbol 
del PME en la temporada 2013-3014: el 
prebenjamí, benjamí masculí A, 
benjamí masculí B, aleví femení A, aleví 
femení B, aleví masculí A, aleví masculí 
B, infantil masculí, infantil femení, cadet 

masculí A, cadet masculí B i cadet 
femení. Per part de l’AEH Les Franque-
ses enguany presenten dos equips, el 
sènior masculí i el juvenil femení.

A partir de les 19 h va tenir lloc la 
desfilada de tots els equips davant 
d'una grada plena. Acte seguit hi van 
haver els parlaments de les autoritats, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el president de l'AEH les 
Franqueses, Rafael Rosario, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez, que van fer 
entrega d'uns rams de flors i plaques a 
tots aquells jugadors que porten 10 
anys practicant handbol al municipi. 

També es va fer un reconeixement als 
periodistes esportius locals Ramon 
Solé, Miqui Güell i Pol Garcia. Per últim, 
es va fer la tradicional foto de grup i 
després les fotografies individuals de 
temporada per a cada equip. 

Abans de la presentació van tenir lloc 
els partits del juvenil femení contra el 
BM Granollers, a les 16 h, i el del cadet 
masculí A contra l’Esplais de Castelló 
d'Empúries, a les 17.30 h. Un cop 
finalitzada la presentació es va jugar el 
partit del sènior masculí davant el 
Vallag, a les 20.15 h.

Francesc Marsol i Ana Belén 
García guanyen la 2a edició de la 
cursa Els 10 km de les Franqueses

El diumenge 17 de novembre de 2013 
a les 10 h va tenir lloc la segona edició 
de la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses, amb sortida i arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El mal temps, tot i que no va 
impedir que la prova se celebrés, va 
fer, això sí, que alguna de les 620 
persones inscrites es quedés casa. 

No va ser el cas de Francesc Marsol i 
Ana Belén García, que van quedar en 
primer lloc en la categoria masculina i 

femenina, respectivament. Marsol va 
fer un temps de 34 min 48 s i Garcia de 
40 min 34 s.

Jaume Aragonès, secretari del Club 
d’Atletisme A 4 el km, entitat que 
organitza la cursa amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, es va mostrar molt satisfet 
amb el nombre de participants, i va 
confirmar que hi haurà una tercera 
edició de la prova l’any vinent.

A banda de la vessant esportiva, 
aquesta cursa té l’objectiu de recaptar 
diners per a la lluita contra el càncer de 
ronyó. Els diners recaptats enguany (un 
mínim de 3 € per inscrit, segons 
Aragonès, més l’aportació de l’empre-
sa patrocinadora Pfizer i la que fa 
l’Ajuntament de les Franqueses) es 
donaran, com l’any passat, a la 
Fundació Privada Institut Recerca de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El Patronat Municipal 
d'Esports signa un conveni amb 
Alwayssoccer

El matí del 22 de novembre de 2013, 
l'empresa Alwayssoccer i el Patronat 
Municipal d'Esports van signar un 
conveni per a l'organització d'activitats 
de formació i promoció esportiva, 
estades i/o jornades de tecnificació al 
municipi de les Franqueses.

Alwayssoccer és una empresa 
especialitzada en l'organització de 
clubs i escoles de futbol, estades, etc. 
El representant de l'empresa va signar 
el conveni amb el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Es planta una alzina per al Bosc 
de La Mitja

El 27 de novembre de 2013 al matí 
diverses autoritats municipals i 
representans de La Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
van plantar una alzina al Bosc de La 
Mitja. Des de 2003 és tradició fer 
créixer el Bosc de La Mitja (a l'avingu-
da de Sant Julià, 64-66, de Granollers), 
per això cada any s'hi planta un arbre. 
Aquest 2013, com que no es tracta 
d'un any olímpic, s'hi ha plantat una 
alzina. A l’acte hi van assistir els 
alcaldes de Granollers i Canovelles, el 

primer tinent de les Franqueses, Esteve 
Ribalta, el regidor d’Esports de les 
Franqueses, José Ramírez, i també el 
regidor d'Esports de la Garriga, Joan 
Esteban, el president de l’AE La Mitja, 
Toni Cornellas, i el president de la 
Federació Catalana d’Atletisme, Joan 
Villuendas, entre altres personalitats. 
Aquest és un dels actes previs a la 
celebració de la cursa.

La primera passejada per a la 
gent gran del cicle “A cent cap als 
cent” té lloc a les Franqueses

El 28 de novembre de 2013 va tenir lloc 
a les Franqueses la primera caminada 
dins el cicle de passejades A cent cap 
als cent que organitza la Diputació de 
Barcelona juntament amb els pobles i 

ciutats adjuntats. Aquest programa va 
destinat a persones de més de 65 anys 
que fan activitat esportiva en el seu 
municipi.

Els pobles convidats van ser Castellde-
fels, Vilanova i la Geltrú i Santa 
Perpètua de Mogoda. En total, uns 170 
participants, que van poder gaudir dels 
camins i espais de les Franqueses. 

La passejada va començar al voltant de 
les 10 h des del Complex Esportiu 
Municipal en sentit Milpins, on es va fer 
una parada per esmorzar i on seguida-
ment es va reprendre la passejada, que 
va arribar fins a Corró d'Amunt. Un cop 
allà es va fer el dinar de germanor i la 
cloenda de l'acte.

Durant la passejada i tota la jornada hi 
va ser present el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Presentació dels equips del CF Les 
Franqueses

Després de l’ajornament del passat 16 
de novembre per mal temps, el 30 de 
novembre de 2013 va tenir lloc a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall la presentació oficial del CF Les 
Franqueses d’aquesta temporada 
2013-2014. L’acte va començar a les 
16 h amb la desfilada dels 21 equips del 
club, uns 170 jugadors en total.

Després de les fotos oficials de cada 
equip, que es van fer amb els cotxes 
d’època que estaven a la gespa i que 
van cedir per a l’ocasió els patrocina-
dors del club, es va jugar el partit de 3a 
Divisió Catalana que enfrontava el 
primer equip del CF Les Franqueses 
contra l’Olímpic de la Garriga, i que va 
acabar en empat a 1 gol.

DESEMBRE 2013

Els equips prebenjamí i 
benjamí masculí d’handbol del 
PME assisteixen a la Trobada 
Handbolicat de la Llagosta

El 6 de desembre de 2013 va tenir lloc 
a la Llagosta la Trobada Handbolicat de 
la Marató de TV3 on cada any 
participen equips d'handbol de les 
Franqueses. Aquest any era el torn 
dels equips prebenjamí de la Laura 
Saperas i del benjamí masculí del Joan 
Lax. La matinal va consistir a jugar 
partits en format triangular davant 
equips com el Granollers, la Llagosta i 
el Polinyà. Un bon matí gaudint de 
l'esport, companyonia i joc net amb els 
companys d'altres municipis.

El Barça, el Vila-real i la Fundació 
Marcet, campions de la Interna-
tional Golden Cup 2013

El FC Barcelona en categoria aleví, el 
Vila-real CF en benjamí i la Fundació 
Marcet en prebenjamí van ser els 
equips campions de la segona edició de 
la International Golden Cup que es va 
disputar entre el 6 i el 8 de desembre a 
les Franqueses i a la Garriga. 

Han jugat el torneig més de 50 equips, 
alguns provinents d’Itàlia, com la 
Roma, o d’altres punts de l’Estat 
espanyol, com l’Atlético de Madrid, el 
Vila-real o el Rayo Vallecano, i de clubs 
tan destacats del futbol català com el 
FC Barcelona, el Cornellà, el Sant 
Andreu o l’Europa; uns 700 jugadors 
d’entre 6 i 12 anys d’edat, que han 
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Bateig del km 7 de la Mitja 
Marató amb el nom d’Alfredo 
Codina

El 8 de gener de 2013 es va fer l'acte 
de bateig d'un quilòmetre més de la 
Mitja Marató Granollers-Les Franque-
ses-La Garriga, el km 7, dedicat en 
aquesta ocasió al garriguenc Alfredo 
Codina. El km 7 de la Mitja es troba just 
al davant de l’entrada de la urbanitza-
ció Els Gorchs, a Llerona.

El mateix Alfredo Codina Casals, de 76 
anys, acompanyat dels seus fills Josep i 
Marc, va col·locar la rajola. L’acte va 

comptar amb la presència de l’alcalde 
de les Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, el de Granollers, Josep 
Mayoral, la de la Garriga, Meritxell 
Budó, l’alcalde de Canovelles i 
president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, José Orive, el president 

de l’Associació Esportiva La Mitja, Toni 
Cornellas, així com diversos regidors 
d’aquests ajuntaments i col·laboradors 
de la Mitja.

Toni Cornellas va explicar l’homenatge 
a Alfredo Codina per la seva dedicació 
durant tots aquests anys a la prova. 
Codina es va mostrar molt agraït i 
satisfet de “col·laborar amb tot el que 
es pugui amb el municipi i amb la 
comarca, crec que és el que s’ha de 
fer”. Codina va ser reconegut com a 
ànima i “speaker” de la prova.

60 jugadors participen a la 
jornada de lliga de bàdminton del 
campionat del CEVO

El diumenge 13 de gener de 2013 va 
tenir lloc al pavelló poliesportiu 
municipal de les Franqueses del Vallès 
la jornada de lliga de bàdminton 
corresponent al campionat del CEVO 
(Consell Esportiu del Vallès Oriental). 

Hi van prendre part jugadors de totes 
les poblacions del Vallès Oriental amb 
uns 60 participants entre les diferents 
categories d’infantil, cadet i juvenil, 
masculí i femení. 

L’actuació dels jugadors locals va ser 
notable dins del rànquing. Marta 
Guirado va guanyar en la seva 
categoria en imposar-se a la final a una 

altra jugadora del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, Laura 
Pares, en categoria juvenil femenina. 

En categoria cadet masculí, Borja 
Vinagre va guanyar la seva eliminatòria 
arribant a la final després de superar en 
la semifinal Mario Maqueda, també 
jugador local.

El Club de Tir amb Arc de les 
Franqueses participa al XLVI 
Campionat de Catalunya

El XLVI Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc i el VI Campionat Para-Ar-
chery celebrat el diumenge 13 de 
gener de 2013 a Castellar del Vallès va 
comptar amb la major participació de la 
història: 192 esportistes. Es van 
proclamar 26 nous campions de 
Catalunya.
 
Els arquers més joves del Club de Tir 
amb Arc de les Franqueses van fer 
gala d’una gran serenitat en la 
competició i van suportar sense queixa 
el fred que feia al pavelló. Destaca la 
medalla de bronze aconseguida per 
Izan Garcia en la modalitat d’arc 
recorbat en categoria esquirol amb 250 
punts i la cinquena posició en la 
mateixa modalitat de Joan Arnal amb 
233 punts. Guerau Camí va aconseguir 
medalla d’or en la modalitat d'arc nu 
categoria esquirol. Els germans Oriol 

Ros i Adrià Ros van quedar sisens. El 
primer en arc recorbat cadet i el segon 
en arc recorbat aleví.
 
El president del Club, Juan Antonio 
Galo, va competir en arc compost 
categoria sènior. Li van faltar molt pocs 
punts per passar a les eliminatòries 
però va estar tota la jornada donant 
suport als companys. Ángel Galiano es 
va enfrontar en les eliminatòries amb el 
qui va ser finalment el campió de 
Catalunya en la modalitat d’arc nu 
sènior.

Lliurament de l’equipament 
esportiu als monitors del Club A 4 
el km que col·laboren amb el 
programa Entrena la Mitja

El 15 de gener de 2013 va tenir lloc a la 
sala de plens de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès el lliurament de 

l’equipament als monitors del Club A 4 
el km que van col·laborar amb el 
programa Entrena La Mitja a les 
Franqueses. Amb aquest acte es va 
reconèixer la seva tasca envers la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

L’acte va comptar amb la presència del 
regidor d’Esports, José Ramírez, el 
president del club d’atletisme franquesí 
A 4 el km, Toni Flores i, en representa-
ció de l’Associació Esportiva La Mijta, 
Toni Cornellas i Joan Villuendas. Es van 
lliurar 25 equipaments per als monitors, 
que en aquesta edició va comptar amb 
més de 130 inscrits. El paquet constava 
d’una samarreta de màniga curta, unes 
malles i un tallavent.

Les jugadores de l’amateur 
femení del CF Bellavista Milán fan 
un calendari per aconseguir 
recursos econòmics

Les components de l’equip amateur 
femení del CF Bellavista Milán van fer 

un calendari del 2013 amb l’objectiu 
d’obtenir ingressos extres amb la seva 
venda que ajudessin a cobrir el 
pressupost de la temporada.

Aquest conjunt milita en la màxima 
categoria territorial catalana la qual 
cosa suposa un augment de despeses 

molt considerable en relació a la 
categoria on jugaven la campanya 
anterior. Es van editar un total de 500 
calendaris que es venien a un preu de 5 
euros cadascun. Com és habitual en 
aquest tipus de calendari, les jugadores 
de l’amateur femení del CF Bellavista 
Milán sortien als diferents mesos de 
l’any.

Gran tarda d’handbol a les 
Franqueses amb el partit entre el 
BM Granollers i l’US Ivry francès

Les Franqueses del Vallès va viure el 
17 de gener de 2013 una fantàstica 
tarda d’handbol al Pavelló Poliesportiu 
Municipal amb el partit internacional 
que va enfontrar el BM Granollers i 
l’US Ivry, equip de la lliga francesa. Els 
dos equips van jugar amb molta 
intensitat oferint grans moments 
d'handbol. A la mitja part del partit es 
va sortejar una samarreta del BM 
Granollers signada per tots els jugadors 
del primer equip, que va anar a parar a 
una seguidora de l'equip francès. 
Durant el descans també es va 
aprofitar per fer un partidet entre 
l’equip aleví masculí de les Franqueses 
i el del BM Granollers. El resultat final 
del partit entre el BM Granollers i l’Ivry 
francès va ser de 31-26 a favor dels 
primers.

Alta participació al XXI Cros 
Escolar i al XVIII Cros Popular 
malgrat les previsions de mal 
temps

El dissabte 19 de gener de 2013 es va 
celebrar el XXI Cros Escolar i el XVIII 

Cros Popular de les Franqueses del 
Vallès amb una participació molt 
elevada: un total de 430 corredors i 
corredores, una vintena menys que a 
l’edició de l’any passat. Són unes xifres 
molt positives si es tenen en compte les 
previsions d’intenses pluges que hi 
havia per a aquest dia.

La prova, organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports amb la col·labora-
ció del Club Fondistes Bellavista, el club 
A 4 el km, el CB Les Franqueses i 
l’AEH Les Franqueses, amb el suport 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
es va disputar al parc de Milpins de 
Corró d’Avall, com l’any passat.

Com és habitual, les primeres curses 
que es van fer, a partir de dos quarts 
de deu del matí, van ser les dels 
corredors de més edat per tal que els 
nois i noies més petits participessin 
quan les temperatures fossin més altes, 
per bé que el temps va ser molt millor 
de l’esperat i només va ploure en 
alguns moments.

El guanyador del Cros Popular en 
categoria masculina va ser Toni 
Antúnez, de l’equip Aire Esport, mentre 
que en categoria femenina es va 
imposar Carmen Martí, del club A 4 el 
km.

A continuació es van disputar les 
proves de cadet masculí (Andrés 
Campoy, CA Canovelles) i femení 
(Núria Carbonell, CA Montornès), 
infantil masculí (Nabil Aldori, EE la 
Garriga) i femení (Carla Pérez, CA 
Montornès). Cap a les 11 del matí va 
tenir lloc la primera entrega de premis 
de les curses disputades.

A la segona part de la matinal es van 
córrer les curses dels més petits, de 

major a menor edat. Els guanyadors a 
les diferents categories van ser: aleví 
masculí, Álex Salgado, EE la Garriga; 

aleví femení, Inas Kajtih, EE la Garriga; 
benjamí masculí, Álex Lozano, CA 
Granollers; benjamí femení, Aymara 
Danieluk, CA Granollers; prebenjamí 
masculí, Pol Granado, CA Canovelles, 
prebenjamí femení, Carla Casellas, 
Escola Guerau de Liost; mini masculí, 
David Mateos, Escola Colors, i mini 
femení, Noa Robles, Escola Guerau de 
Liost.

El lliurament de premis va anar a 
càrrec de l’alcalde de les Franqueses 
del Vallès, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports, José Ramírez, i els represen-
tants del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental Santi Gener i Maria Antònia 
Jorba. Tots els participants van rebre 
una samarreta commemorativa i 
esmorzar al finalitzar cada cursa. 

Finalitza el Taller de Danses 
realitzat a l’Escola Camins dins 
del programa d’activitats esporti-
ves per a les escoles

La penúltima setmana de gener de 
2013 va finalitzar el Taller de Danses 
que va tenir lloc a l’Escola Camins dins 
del Programa Esportiu per a les 
Escoles del Patronat Municipal 
d’Esports. “Peu Polidor”, “La masove-
ra”, “El ball de la civada”... van ser 
algunes de les danses populars 
catalanes que els alumnes de 1r de 
Primària de l’Escola Camins van ballar 
dins de les classes d’iniciació a la 
Dansa que el Patronat Municipal 

d’Esports porta a terme als centres 
escolars del municipi, a través del 
Programa d’Activitats Esportives per a 
les escoles 2012-2013.

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, 
campió de Catalunya

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, i Cristina 

Sanz, del Club Diagonal, es van 
proclamar campions del XVI Campionat 
de Catalunya, celebrat del 9 al 27 de 
gener de 2013 a les instal·lacions de 
Baix Bowling de Sant Vicenç dels 
Horts.

Artur Colomer, amb un total de 3.825 
pals, (212,50 de mitjana) va guanyar 
amb comoditat la final que va tenir lloc 
el 26 de gener, seguit per Álvaro-José 
Cardona, del Club Barcelona (3.735 
pals). Marcial Ovide (3.675 pals), del 
BC Diagonal de Barcelona, amb una 
sèrie final de 1.301 pals, va assolir la 3a 
posició.

Diumenge 27 va ser el torn de la final 
femenina, Cristina Sanz (3.414 pals), 
del Club Diagonal, va guanyar la prova 
en una ajustada final amb la seva 
companya d’equip Roser Romero 
(3.322 pals) i Lia Mojarro (3.291 pals), 
del Club Seven-3 de Sant Esteve 
Sesrovires.

Les millors sèries va ser per a Marcial 
Ovide i Roser Romero amb 1.301 i 
1.211 pals respectivament, i les millors 
partides les van assolir Cristina Sanz, 
amb 244 pals, i Artur Colomer, amb 
268 pals. La competició estava 
organitzada per la Federació Catalana 
de Bitlles i Bowling amb el suport del 
Consell Català de l’Esport.

FEBRER 2013

El campió olímpic Kiprotich 
guanya la Mitja més 
multitudinària

La 27a edició de la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
disputada el diumenge 3 de febrer de 
2013 va ser la més multitudinària de les 
celebrades fins ara, amb 10.000 
corredors, 2.000 més que en la 
passada edició.

El favorit de la prova, l’actual campió 
olímpic Stephen Kiprotich es va 
imposar amb un temps d’1 h 01 min 15 
s, seguit a 3 segons de Carles Castillejo, 
que va fer una excel·lent cursa. 

Amb aquesta marca Castillejo va batre 
el rècord de Catalunya. En tercer lloc 

va quedar el kenyà David Maru, amb un 
temps d’1 h 3 min 53 s.

En categoria femenina la primera atleta 
va ser la kenyana Jebichi Yator, amb 1 
h 14 min 24 s; la segona, Vanessa 
Veiga, amb 1 h 15 min 1 s; i la tercera, 
la navarresa Raquel Gómez, amb 1 h 
15 min 26 s.

També s’ha de destacar, com passa 
des de fa anys, la gran afluència de 
públic als carrers animant els atletes al 
llarg del recorregut. Al seu pas per les 

Franqueses els atletes també van 
comptar amb el suport de l’Escola 
Municipal de Música Claudi Arimany de 
les Franqueses del Vallès. El Combo de 
l’escola va interpretar diverses peces 
musicals mentre els corredors feien la 
cursa.

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez, van seguir la prova al llarg del 
matí i també van ser presents al 
lliurament de premis de premis que es 
va realitzar en finalitzar la cursa.

Mònica Ausàs i Francesc Garcia, 
elegits millors esportistes 
amateurs a la XVII Nit de l’Esport 
de les Franqueses

La XVII Nit de l’Esport de les Franque-
ses del Vallès, que es va celebrar el 
divendres 8 de febrer, va tornar a ser 
un èxit. 

Més de 400 persones van assistir a 
l’acte organitzat pel Patronat Municipal 
d’Esports en el qual es fa un reconeixe-
ment públic i es premia aquells 
esportistes, persones i entitats 
esportives locals que van destacar pels 
seus èxits i dedicació durant la 
temporada 2011-12.

En aquesta edició es va premiar 
Mònica Ausàs, del Club Balonmano 

CLEBA León, i Francesc Garcia, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses, com a 
millors esportistes amateurs.

Cal destacar que la gala va comptar la 
presència de la granollerina Laia Pons, 
medallista olímpica als Jocs de Londres 
amb l’equip espanyol de natació 
sincronitzada. A més de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
també regidors de l’equip de govern 
Rosa Maria Isidro, Rosa Maria Pruna, 
Esteve Ribalta, Josep Randos, Gisela 
Santos i Vanessa Garcia, eren presents 
a l’acte el director general de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya, Gerard 
Figueras, el diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom, 
el coordinador d’Esports de la Diputa-
ció de Barcelona, Daniel Laga, i el 
senador i president de la Taula 
Assessora de l’Esport Català, Josep 
Maldonado.

El programa de la nit es va iniciar amb 
el lliurament dels diplomes als 73 
nominats i nominades, esportistes de 
les categories promoció masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1999 i 
2003), categoria formació masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1994 i 
1998), categoria amateur masculí i 
femení (nascuts al 1993 i anys 
anteriors) i categoria millor entrena-
dor/a. Després del sopar es va donar 
pas al lliurament dels guardons 
corresponents a les gestes esportives 
en reconeixement per haver assolit 
destacades fites durant la temporada 
2011/2012, als mèrits personals i als 
premis especials.

Acte seguit va arribar l’hora de 
conèixer els millors esportistes en les 
diferents categories. El premir al millor 
entrenador/a va ser per a Xavier 
Corbinos, del Patronat Municipal 

d’Esports, secció handbol, campió de la 
lliga infantil femení d’handbol, 2n 
classificat a la fase sector del Campio-

nat d’Espanya i 3r al Campionat de 
Catalunya. En categoria promoció 
femení, el guardó va ser per a Wiam 
Koubiss, del Karate Nokachi, campiona 
de Catalunya en la disciplina de kumite 
individual i per equips i subcampiona 
de Catalunya en la disciplina de kata. 
En categoria promoció masculí el premi 
va ser per a Oriol Miró, de la Unió 
Ciclista Les Franqueses, guanyador de 
la triatló de l’Ametlla i de la duatló 
d’Altafulla i tercer a la duatló de 

Granollers. En categoria formació 
femení va ser premiada Tania Henán-
dez, del Club Natació Granolers, 
campiona d’Espanya i de Catalunya 
d’hivern i estiu de combo i membre de 
la selecció espanyola infantil de natació 
sincronitzada. En categoria formació 
masculí el guardó va ser per a Pol 
Torres, del BM Granollers, campió de 
Catalunya i d’Espanya per equips i 
subcampió d’Espanya amb la selecció 
catalana. 

Els darrers premis van ser per als 
millors esportistes en categoria 
amateur. En amateur femení la 
guanyadora va ser Mònica Ausàs, del 
Club Balonmano León, jugadora a la 
lliga ABF d’handbol femení, la màxima 
categoria estatal, i membre de la 
selecció espanyola júnior. En categoria 
amateur masculí el guanyador va ser 
Francesc Garcia, de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, 3r classificat en categoria 
elit al campionat de ciclocròs de Lleida, 
4t al ciclocròs de Mataró, 5è a la prova 
del Campionat de Catalunya de Vic i 5è 
a la prova del Campionat de Catalunya 
de Ciclocròs disputada a Corró d’Avall. 

Golbol i corfbol durant la Setmana 
Cultural a l’escola Guerau de Liost

L’escola Guerau de Liost va celebrar, 
del 4 al 8 de febrer de 2013, la 10a 
Setmana Cultural, dedicada enguany a 
“La Vida Saludable”. Durant aquests 
dies es van fer un munt d’activitats 
sobre la bona alimentació, les actituds 

positives i optimistes que ens fan ser 
feliços i també l’activitat física. Entre 
d’altres, es van practicar dos esports 
poc coneguts com el golbol i el corfbol, 
i van poder provar l’experiència de 
desplaçar-se en una cadira de rodes. 
Aquests esports tenen com a principal 
característica que són integradors. Així, 
el golbol el practiquen esportistes 
invidents o deficients visuals i al corfbol 
els equips són mixtos, formats per 
quatre homes i quatre dones.

Més de 350 participants a la 
pedalada L’Aventura és l’aventura 
2013 de la UC Les Franqueses

La pedalada L’Aventura és l’aventura, 
que es va disputar el diumenge 17 de 
febrer de 2013, va tornar a ser un èxit, 
amb 370 participants. La prova, 
organitzada per la Unió Ciclista Les 
Franqueses amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports tenia dos circuits, 
amb sortida i arribada al parc de 
Milpins de Corró d’Avall.  El primer 
circuit, de dificultat alta, era un 
recorregut de 40 km mentre que el 
circuit de dificultat mitjana-baixa era de 
20 km. El guanyador de la cursa en 
categoria masculina va ser Marc 
Trater, mentre que Anna Villar es va 
imposar en categoria femenina. L'acte 

de lliurament dels trofeus va comptar 
amb la presència de l'alcalde de les 
Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, i del regidor d'Esports, José 
Ramírez, així com del president de la 
UC Les Franqueses, Toni Serra. Tots 
els participants van ser obsequiats amb 
una samarreta commemorativa i 
l'esmorzar.

El Facebook del Patronat 
Municipal d’Esports supera els 
1.000 seguidors en el seu primer 
any de creació

A punt de complir-se (març 2013) l’any 
de la creació del Facebook del Patronat 

Municipal d’Esports de les Franqueses 
del Vallès aquest projecte de comunica-
ció 2.0 ja compta amb 1.100 seguidors.

La presència del PME al Facebook, que 
es va produir al mes de març del 2012, 
s’orientava cap a la difusió dels 
esdeveniments i activitats esportives 
que es realitzen al municipi. Aquest 
objectiu de comunicació, de generació 
de debats i d’interacció amb la 
ciutadania que és el Facebook s’està 
aconseguint plenament.

La presència del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses a les 
xarxes socials es complementa amb el 
Twitter, que també s’utilitza per donar a 
conèixer notícies esportives, l’agenda 
esportiva del cap de setmana i 
informacions puntuals.

El Twitter del PME és @Pmesportslf i 
l’adreça de Facebok és www.face-
book.com/patronatmunicipaldes-
ports.lesfranqueses.

Bona experiència de l’Escola de 
Bàsquet a la visita al Palau 
Blaugrana per veure un partit de 
l’Euroleague

El 28 de febrer de 2013 una expedició 
de quaranta persones va assistir al 
partit d’Euroleague entre el Futbol Club 
Barcelona i el Kimski de Moscou. Com 

cada any el Patronat Municipal 
d’Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses organitzen la tradicional 
sortida anual al Palau Blaugrana per 
veure un partit en directe. En aquesta 
ocasió els prop de quaranta franque-
sins van poder veure l’escalfament en 
directe dels jugadors. 

Els més petits, emocionats, van poder 
fotografiar-s’hi. Per la seva banda, els 
jugadors es van mostrar molt simpàtics 
i atents. En un partit molt intents es va 

acabar imposant el FC Barcelona per 
71 a 69.
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Dues seleccions universitàries 
japoneses d’handbol 
s’enfronten als equips de les 
Franqueses

El dimarts 5 de març de 2013 va tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses del Vallès dos partits 
d'handbol de caire amistós amb dues 
seleccions universitàries japoneses que 
realitzaven una estada a Barcelona. 

En un partit es van enfrontar l'equip 
cadet femení de l'Handbol Les 
Franqueses amb el Chugoku Handball 
University Japan, i al segon l'equip 
sènior masculí i el Shikoku Handball 
University Japan. La bona predisposi-

ció per part dels combinats va perme-
tre veure un gran espectacle. 

Com a mostra de benvinguda es va 
entregar a les seleccions japoneses 
unes banderoles representatives i uns 
pins de la celebració del 30è aniversari 
del Patronat Municipal d’Esports. Els 
capitans Paula Bertos i Santi Tomàs 
també van entregar sengles plaques 
commemoratives als capitans dels 
equips japonesos. Acabats els partits es 
va fer una fotografia de grup amb tots 
els presents. 

El regidor d'Esports, José Ramírez, 
acompanyat del president, Rafael 
Rosario, i altres directius de l’AEH Les 
Franqueses, va lliurar de record per la 
seva estada al municipi franquesí una 
reproducció de la façana de l'Ajunta-
ment als dos conjunts universitaris 
japonesos. Finalment es va servir un 
petit refrigeri per a tots els jugadors i 
jugadores.

Donació dels beneficis de la cursa 
“Els 10 km de les Franqueses” a 
l’Hospital de Sant Pau

El 12 de març de 2013 a la tarda es va 
fer a l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona l'acte de donació dels 
beneficis de la cursa Els 10 km de les 
Franqueses amb la presència del Club 
d'Atletisme A 4 el km de les Franque-
ses del Vallès i la Fundació Privada 
Institut Recerca de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP).

Per part de l'IRHSCSP hi van assistir el 
Dr. Barnada, director del servei 
d'Oncologia de l'Hospital de Sant Pau, i 

el Dr. Kulisevsky, Director General 
IRHSCSP, i per part del club A 4 el km 
la impulsora de la cursa, Meritxell 
Riera, i el vicepresident de l’entitat, 
Javier Ramírez.

El Club A 4 el km va lliurar als repre-
sentants de l’hospital un taló per un 
import de 2.415 €, que correspon als 
beneficis que es van assolir a la 1a 
cursa benèfica Els 10 de les Franqueses 
celebrada el 18 de novembre de 2012. 

Els diners es destinaran al Servei 
d'Oncologia Mèdica per realitzar 
estudis d'investigació per a la curació 
del càncer de ronyó.

Sortida del grup d’Activitat Física 
per a la Gent Gran a Manresa

El divendres 15 de març de 2013 el 
grup d’Activitat Física per a la Gent 
Gran va realitzar una sortida al municipi 
de Manresa. Aquesta activitat 
s'emmarca dins del programa de 
passejades “A cent cap als cent”, de la 
Diputació de Barcelona.

El punt de trobada del grup va ser 
l’habitual en aquestes ocasions, el 
Complex Esportiu Municipal de les 

Franqueses, per agafar l’autocar i 
dirigir-se cap a Manresa. Un cop allà 
van rebre els representants de la resta 

de municipis que també participaven 
en l’activitat: Corbera del Llobregat, El 
Prat del Llobregat i Manresa, 350 
participants en total.

La caminada va iniciar-se a les 9.30 h 
al Complex El Congost i van anar fins a 
la Torre de Santa Caterina, per 
continuar la marxa fins a l’Ermita de la 
Guia i, per últim, el darrer tram fins al 
Parc del Cardener. Va ser un recorre-
gut d'11 km. Per finalitzar l’activitat, es 
va realitzar un dinar de germanor amb 
tots els grups.

Finalitza el torneig de Pàdel 
Blackcrown Les Franqueses

El 4 de març de 2013 va començar el 
Torneig de Pàdel Blackcrown organitzat 
per +9 Pàdel i Blackcrown amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. En aquesta competició hi 
van participar 80 parelles repartides en 
les diferents categories: masculí B i C, 
femení B i C i mixta B i C.

El torneig havia de finalitzar el 10 de 
març però a causa de la pluja va 
acabar el dissabte 16 de març. Aquest 
últim dia es van jugar les finals de cada 
categoria i es va fer l’entrega de 
premis, que va comptar amb la 
presència de l’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, i del regidor 
d’Esports, José Ramírez. Tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l’organització i també van 
entrar en el sorteig de diferents regals.

Set equips de les Franqueses 
participen a la Trobada de Mini-
handbol

El 17 de març de 2013 va tenir lloc la 
trobada de minihandbol a Granollers. 

Els equips de les Franqueses que van 
participar-hi van ser un total de set: 1 
prebenjamí, 2 benjamins masculins i 1 
femení, 2 alevins masculins i 1 femení.

El torneig consistia a jugar una fase 
prèvia i a continuació els equips 
classificats jugaven la fase final. El 
prebenjamí i el benjamí masculí van 
passar a la fase final. Van perdre 
davant els que finalment van acabar 
guanyant el torneig, l'Handbol Bordils i 
el BM la Roca 1.

Amb tot, s’ha de destacar la bona 
representació i participació per part de 
tots els jugadors a la trobada i 
felicitar-los per la gran feina feta.

Dos equips del PME a la Trobada 
d’Escoles de Bàsquet

El 17 de març de 2013 es va realitzar la 
tradicional Trobada d'escoles de 
bàsquet que organitza l'Escola Pia de 
Granollers. Dos equips de l'Escola de 
Bàsquet del Patronat Municipal 
d'Esports van participar d'aquesta 
divertida i entretinguda trobada matinal 
que va combinar bàsquet i diversió.

En aquesta edició la trobada es va 
realitzar al Pavelló Congost de 
Granollers i per a molts jugadors/es va 
ser el seu primer partit amb reglament. 
Per part franquesina, van participar-hi 
els equips entrenats per Josep Lozano i 
l'equip dirigit per Sarai Budia i Carla 
Alacambra, tot i que també van anar-hi 
jugadors del grup de l’Escola que 
entrena Guillem Estrada.

El format de trobada d'aquest any 
combinava partits de bàsquet i 
concursos individuals, amb altres 
activitats esportives. Un cop acabats 
els partits i activitats, tots els partici-
pants van ser obsequiats amb un regal 
commemoratiu.

Exitosa participació als 
Tornejos de Setmana Santa 2013 
dels equips de bàsquet del PME

Les vacances de Setmana Santa no 
van aturar el bàsquet. Així, els equips 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
categories mini masculí i cadet femení 
van participar en el X Torneig de 
Cambrils i el I Torneig Mercat del Ram 

de Vic, respectivament.

El mini masculí, entrenat per la Carla 
Alacambra i la Sarai Budia, va estar 
cinc dies a terres tarragonines en un 
torneig de primer nivell on es van 
combinar activitats basquetbolístiques i 
experiències de convivència que molts 
d’ells no oblidaran. Esportivament, van 
assolir la millor classificació en els 
darrers anys de participació: el cinquè 
lloc. El dissabte 23 de març de 2013 
van començar el torneig contra l’equip 
local de Cambrils perdent per un ajustat 
64-58 en un partit d’allò més trepidant. 
L’endemà es van imposar al BC Sant 
Quirze per 67-54 en un molt bon partit 
dels jugadors entrenats per la Carla. 
Molt encert en el llançament i un forta 
defensa tota la pista van ser les claus 
de la victòria. A la tarda, l’esforç del 
matí els va passar factura i van perdre 
per 65-38 contra el Toulouse francès. 
La derrota contra el Toulouse va 
condemnar l’equip a haver de lluitar pel 
cinquè lloc. En aquesta fase es va 
imposar al Bàsquet Altafulla per 70-17 i 
a la darrera jornada es va imposar per 
un contundent 52-33 a l’Escola El 
Salvador de Saragossa. 

El miler de jugadors que van participar 
en aquest torneig (44 equips de 4 
categories diferents) van passar el 25 
de març a les instal·lacions de Port 
Aventura.

Pel que fa al torneig cadet femení, 
l’equip entrenat pel Toni Olivares i 
l’Albert Pericas va fer un paper molt 
digne al I Torneig Mercat del Ram de 
Vic-Femení Osona. La competició, de 
tres dies, es va iniciar el 25 de març i 
les franquesines també van debutar 
amb victòria ajustada i treballada 
contra el CB Torelló (46-50). En el 
següent partit, contra les amfitriones, el 
Femení Osona, van caure en un mal 

partit per 32-49. I en el darrer partit 
d’aquesta primera fase, l’equip 
franquesí va caure derrotat contra 
l’equip italià del Fanfulla. La superioritat 
física de les italianes les va portar a 

perdre per un contundent 34-60. 
Aquesta derrota les portava a lluitar 
per la cinquena posició i en aquesta 
lluita, primer es van imposar de forma 
còmoda al Femení Osona B per 57-35 i 
en el darrer partit de la competició van 
caure derrotades per l’Askatuak de 
Sant Sebastià per un clar 37-60.

Aida González i Judith Berruezo, 
medalla de bronze al 
Campionat europeu de Twirling 

Les franquesines Aida González i Judith 
Berruezo, components del Club Twirling 

La Torreta van obtenir medalla de 
bronze al campionat d'Europa celebrat 
a Amsterdam els dies 28, 29 i 30 de 
març de 2013. A la competició hi van 
prendre part clubs procedents de 
Bèlgica, Noruega, Croàcia, Itàlia i 
França, a més d’Holanda, el país 
amfitrió.

L'infantil masculí d'handbol de les 
Franqueses guanya el Torneig de 
Calella

Després de fer un campionat molt 
complet, l’infantil masculí d’handbol del 
PME Les Franqueses va guanyar el 
prestigiós Torneig de Calella de 2013, 
que va tenir lloc durant el període de 
Setmana Santa. L’equip franquesí va 
superar a la semifinal un equip alemany 
a priori més fort físicament i amb més 
llançament. La final, contra l'Epic 
Casino de Matadepera, va acabar en 
empat. Per determinar el guanyador es 
va realitzar una pròrroga on qualsevol 
petit error donaria la victòria a un o 
altre equip. El punt d’inflexió el va 
posar l'equip franquesí, que es va 
acabar emportant una final molt 
treballada i demostrant els mèrits que 
els van portar a aconseguir del títol de 
campions.
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El conseller Felip Puig repeteix a 
les trobades de petanca de les 
Franqueses

La XVI Trobada de Petanca, organitza-
da pel Club Petanca Corró d’Amunt i el 
Patronat Municipal d’Esports, es va 
celebrar el dissabte 6 d’abril de 2013 a 
la zona esportiva de Corró d’Amunt. 
Diverses entitats del municipi, el CP 
Bellavista, el CP Corró d’Amunt, el CP 
Llerona i el CP Casal d’Avis de Corró 
d’Avall i el de Bellavista, s’havien citat 
per gaudir d’una matinal amistosa. 

El conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, va participar a la Trobada. 
L’afició del conseller per la petanca és 
coneguda i en diverses ocasions ha 
practicat aquest esport amb les entitats 
del municipi. El conseller Felip Puig i 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, van competir entre ells i 
l’alcalde va resultar-ne el guanyador 
–era la primera vegada que superava 
el conseller. En un ambient distès el 
conseller va assegurar que si hagués 
sabut que l’alcalde estaria tan content 
de guanyar-lo li hauria donat peixet en 
trobades passades. Felip Puig va agrair 
la rebuda del poble de Corró d’Amunt i 
va destacar el gran ambient per part de 
tots els jugadors al llarg de la jornada.

Les partides van començar a les nou 
del matí i es van allargar fins a la una. 
A mig matí, pels volts de les deu, es va 
fer una parada per gaudir d’un 
esmorzar de forquilla i ganivet. Un cop 
acabat l’àpat es va entregar un record 
als representants de les entitats de 
petanca de les Franqueses i tots els 
assistents van rebre un metre per, tal i 
com va dir l’alcalde, “establir una única 
mesura quan juguem”. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
regalar al conseller un exemplar del 
llibre que commemora el 30è aniversa-
ri del Patronat, “30 anys al teu costat”, i 
un clauer. Tant el regidor José Ramírez 
com el director-gerent del Patronat 
Municipal d’Esports, Josep Campaña, 
també van jugar a petanca. La regidora 
de Sanitat i Gent Gran i Agricultura, 
Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria 
Pruna, també va fer acte de presència 

a la trobada.

270 ciclistes participen al XVIII 
Trofeu BTT Corró d’Amunt

El Club Ciclista Corró d’Amunt va 
organitzar el XVIII Trofeu BTT Corró 
d’Amunt el diumenge 7 d’abril de 2013. 
La cursa era vàlida per a l’Open 
Barcelona i la Kid’s Cup, i va reunir més 
de 270 ciclistes. El recorregut tenia una 

distància de 7 km exigents i alhora 
divertits per als participants. L’itinerari 
de la Kid’s Cup tenia una distància de 
350 m. El president del CC Corró 
d’Amunt, Josep Mauri, va dir que el 
circuit és dels més valorats pels 
ciclistes gràcies a la combinació de 
zones molt tècniques. 

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, van valorar el 
paisatge de Corró d’Amunt com a ideal 
per a la pràctica de la BTT. Els boscos 
frondosos amb pistes forestals ràpides 
són de les preferides pels amants 
d’aquest esport. 

La Trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix un centenar de nens i 
nenes

Un centenar de nens i nenes va 
prendre part a la tradicional Trobada 
d'escoles de bàsquet de les Franqueses 
2013 que es va celebrar el cap de 
setmana del 13 i el 14 d’abril al pavelló 
poliesportiu municipal.

Un total de 110 participants d'onze 
equips van prendre part a la jornada 
que va organitzar el Patronat Municipal 
d'Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses.

L'activitat, d'allò més divertida i 
didàctica, suposava el primer “partit” 
de la seves carreres basquetbolístiques 
per a molts. Es van jugar partits, tot 
separant tres categories (2005, 2006 i 
2007). Els clubs participants van ser: el 

PME Les Franqueses, el CB Lliçà 
d'Amunt, el CB Vila de Montornès, el 
CB Santa Perpètua i l'Escola Pia de 
Granollers. Els partits es van disputar 
amb les normes del reglament del 
minibàsquet, on no hi ha puntuació, per 
fomentar el principi bàsic d'aquest 
reglament, jugar. Entre partit i partit, 
l'organització de la trobada, els 
entrenadors de bàsquet del PME Les 
Franqueses, van preparar activitats 
paral·leles en què, de forma individual, 
els jugadors i jugadores van poder 
millorar conceptes de bot i tir de 
manera divertida. Un cop acabats els 
partits es va fer l'entrega de medalles 
per a tots els participants i es va 
realitzar un esmorzar de germanor.

9 franquesins participen al XXXV 
Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate

El XXXV Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate es va disputar 
el cap de setmana del 20 i 21 d’abril de 
2013 a Leganés (Madrid) amb uns 500 
participants. Els karatekes tenien fins a 
13 anys i eren de les categories kata, 
kumite y prekumite. Nou components 
del gimnàs Nokachi de les Franqueses 
formaven part de la selecció catalana: 
Xavi Sevillano, Ainoa Astorga, Jordi 

Valdivia, Aaron Raya, Juan Sánchez, 
Izan Sevillano, Rafa Migueles, Roger 
Burriel i Wiam Koubiss. Al campionat 
van destacar les medalles de bronze de 
Roger Burriel i Juan Sánchez en kumite 
masculí i la proclamació com a campió 
d’Espanya de Jordi Valvidia en 
categoria de prekumite masculí. 

Més de 1.100 participants a l’XI 
Caminada Popular de les 
Franqueses

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès, que va tenir lloc el 21 
d’abril de 2013 al matí, va superar els 

1.100 participants, un nou rècord 
d’inscripcions. El Patronat Municipal 
d’Esports, organitzador de l’esdeveni-
ment, havia previst per a aquesta 
onzena edició poder arribar fins a un 
màxim de 1.200, xifra que se situa ja al 
límit de la capacitat logística per fer que 
una caminada d’aquests tipus sigui 
satisfactòria per a tothom.

Com és tradicional, la sortida i arribada 
es va fer des de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

A partir de les 8 del matí els partici-
pants van fer un recorregut per 
diversos punts del municipi, que els va 
portar a esmorzar a la zona esportiva 
municipal de Corró d’Amunt. Una 
vegada van finalitzar la caminada, tots 
els participants van rebre un obsequi 
commemoratiu, que en aquesta ocasió 
era una capelina amb el logotip del 30è 
aniversari del Patronat Municipal 
d’Esports, un entrepà de botifarra i 
també van participar al sorteig de 
diversos obsequis. 

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès va tornar a comptar amb 
la col·laboració del Club Bàsquet Les 
Franqueses i l’AE Handbol Les 
Franqueses.

Els alumnes de l'Escola de Tennis 
de les Franqueses gaudeixen del 
Trofeu Comte de Godó

El 23 d'abril de 2013 l’Escola de Tennis 

Jordi Plana va fer la tradicional sortida 
al Trofeu Comte de Godó. És el tercer 
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del 
Club de Tennis Cardedeu i els alumnes 
de l'Escola de Tennis de les Franqueses 
del Patronat Municipal d’Esports. Uns 
40 alumnes van gaudir de l’ambient del 
Godó veient diferents partits de 
jugadors com Tommy Robredo, 

Nicolay Davydenko, Tomas Berdych, 
entre d’altres, i també van poder 
demanar autògrafs i fer-se fotos amb 
Rafa Nadal.
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Tercera posició del cadet femení 
d'handbol al sector de Campionat 
d'Espanya a Castro Urdiales

El 10, 11 i 12 de maig de 2013 es va 
disputar la fase sector del Campionat 
d'Espanya d’handbol a Castro Urdiales 
on el cadet femeni d'handbol de les 
Franqueses va participar. 

Al primer partit davant les locals de 
Castro Urdiales van aconseguir una 
gran victòria en guanyar per un ajustat 
22 a 23 gols. L’endemà, dissabte, van 
jugar davant el BM Zuazo, primeres del 
País Basc. L’enfrontament també va 
ser molt igualat fins al tram final, on les 
jugadores basques van marxar en el 
marcador per 8 gols de diferència. 

El diumenge encara hi havia opcions de 
classificació per al Campionat d’Espan-
ya si es guanyava el Villaverde de 

Madrid i acompanyaven els resultats 
dels altres equips. El partit de Villaver-
de va ser molt intens i, tot i començar 
amb un parcial negatiu, les jugadores 
franquesines van tornar al partit 
escurçant la diferència. A partir de la 
segona meitat el Villaverde va marxar 
en el marcador amb un joc molt 
elèctric. 

La participació en aquest sector s’ha de 
considerar positiva, amb bons resultats 
malgrat que només es va aconseguir 
una victòria. Les dues derrotes van ser 
davant de dos equips molt competitius. 
Cal felicitar les jugadores i el cos tècnic 
per la fita aconseguida, uns grans 
resultats que mostren l'esforç i 
constància d'aquest grup.

Es lliuren els premis del concurs 
de fotografia de l’XI Caminada 
Popular

El 14 de maig de 2013 va tenir lloc 
l’acte de lliurament dels premis del 
concurs de fotografia de l’XI Caminada 
Popular de les Franqueses que es va 
celebrar el mes d’abril organitzada pel 
Patronat Municipal d’Esports. 

L’acte de lliurament es va fer a la 
primera planta del Complex Esportiu 
Municipal de les Franqueses, on hi 
havia instal·lada una exposició amb una 
mostra de les fotografies presentades 
enguany al concurs i va anar a càrrec 
de l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

Els guanyadors del concurs de 
fotografia van ser els següents. Primer 
premi, José Antonio Pérez, de Montor-
nès, que va presentar la fotografia “Un 
día espléndido”. El 2n premi va 
correspondre a Ismael Cañas, de les 
Franqueses del Vallès, amb la fotogra-
fia “Reflexant la caminada”. El 3r premi 
va ser per a Imma Puerto Sánchez, de 
Ripollet, per la instantània “Camí de 
roselles”.

L’infantil femení d’handbol, segon 
a la Fase Sector disputada a Elx

L’equip infantil femení d’handbol de les 
Franqueses, que va disputar el 18 i 19 
de maig de 2013 a Elx la Fase Sector 
per accedir al Campionat d’Espanya es 
va quedar a les portes, amb una 
meritòria segona posició. 

A la competició van jugar-hi l’Elx, el 
BM Roquetas i el BM Cartagena, a més 
del conjunt franquesí. Les jugadores 
franquesines van aconseguir dues 
victòries, davant l’Elx, 20-22, i contra el 
BM Cartagena, 16-33. El partit que 
decidia, doncs, el campió de la Fase 
Sector, va ser el que enfrontava les 

franquesines contra el BM Roquetas. El 
rival es va mostrar molt superior i es va 
endur la victòria per 29-16, aconseguint 

així la classificació per al Campionat 
d’Espanya. L’experiència va ser molt 
positiva per a les jugadores, segur que 
no l’oblidaran. Cal felicitar-les i seguir 
endavant, ja que encara tenen molt 
camí per recórrer.

Quim Magán guanya la cursa El 
Trencacoll

La 1a Cursa de Muntanya El Trencacoll 
es va disputar el diumenge 19 de maig 
de 2013 amb 400 corredors, el nombre 
màxim de participants que s’havia fixat 
el Club Ciclista Corró d’Amunt. 

Per primera vegada, el Club Ciclista va 
deixar la bicicleta per un dia i es va 
calçar les vambes per córrer. Per a la 
prova va recuperar el Trencacoll, un 
antic camí que havia quedat en desús i 
inutilitzable. La cursa oferia dos 
recorreguts: un de llarg de 21 km i un 
altre de curt de 10 km. Tant un 
recorregut com l’altre presentaven uns 

terrenys variats, ràpids i tècnics, i de 
diversos nivells que divertien i feien 
suar de valent els participants. 

El campió absolut de la cursa va ser 
Quim Magán (El Món) amb un temps 
d’1 h 28 min 44 s. 

La satisfacció dels corredors va animar 
els organitzadors a muntar una segona 
cursa l’any vinent. Els participants, a 

més de l’excel·lent organització, van 
destacar els paratges naturals del poble 
de Corró d’Amunt que afegien un plus 
d’atracció a la cursa. 

JUNY 2013

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras 
practiquen vela

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras van 
gaudir d'una jornada de vela el 
dimecres 5 de juny de 2013. Dins del 
Programa Escolar de Promoció 
Esportiva (PEPE), entre el Patronat 
Municipal d'Esports i les escoles es va 
organitzar la sortida de bateig de vela 
al Port Olímpic juntament amb el 
Centre Municipal de Vela de Barcelona.
 
El bon temps i vent de la jornada van 
afavorir la pràctica esportiva. Els nens i 
nenes van participar-hi amb molta 
il·lusió i van poder gaudir d’un esport 
diferent. 

600 esportistes a la XXIX Diada 
de l’Esport

La XXIX Diada de l’Esport, organitzada 
pel Patronat Municipal d’Esports, va 
tenir lloc el dissabte 8 de juny de 2013. 
La jornada va aplegar més de 600 
esportistes amb els seus acompan-
yants animant des de les grades.

A partir de les 9 h es van jugar al 
pavelló i a la pista poliesportiva els 
partits de la secció de bàsquet i 
handbol del Patronat Municipal 
d’Esports. També va haver-hi la 
trobada del grup de bàdminton, 
patinatge, aeròbic, gent gran, psicomo-
tricitat i prebenjamí.  

Tots els participants de la XXIX Diada 
de l’Esport van tenir un petit obsequi: 
un pilota de platja. A més de rebre un 
esmorzar o berenar segons la franja 
horària en què juguessin o competissin. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
donar les gràcies a tots els jugadors, 
esportistes, entrenadors, col·labora-
dors, delegats, amics i familiars per 
acompanyar dia a dia tots els petits 

esportistes del Patronat i fer que 
l’esport a les Franqueses no pari de 
créixer.

D’altra banda, el diumenge 9 de juny 
va haver-hi jornada de portes obertes a 

la zona d’aigües del Complex Esportiu 
Municipal. Una cinquantena de 
participants van poder gaudir d’una 
estona a la piscina de les Franqueses, 
ja que hi havia lliure accés.

Més de 400 competidors prenen 
part al IV Trofeu d’equips Karate 
Nokachi de les Franqueses

El 8 de juny de 2013 es va celebrar el 
IV trofeu equips Karate Nokachi on es 
van inscriure 12 clubs d’arreu de 
Catalunya. El trofeu va comptar amb la 
participació de més de 400 competi-
dors. 

Les categories van ser des dels més 
petits de 5 anys fins als sèniors, tots 
ells en modalitat de kumite (combat) i 
per equips. Agustín Núñez i Montse 
Marín, responsables d’aquest esdeve-

niment, es van mostrar molt orgullosos 
i agraïts per la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports, Sidorme, 
Sports Granollers, Esclat i Fck, així com 
amb pares i amics que van fer possible 
la IV festa del karate Nokachi.

Alfonso Guillen i Ana Belén 
García, primers classificats de la 
27a Cursa de Bellavista

Alfonso Guillen i Ana Belén García van 
ser el guanyadors de la 27a edició de la 

Cursa de Bellavista celebrada el 9 de 
juny de 2013. La prova, organitzada pel 
Grup Fondistes de Bellavista, amb el 
suport del Patronat Municipal 
d’Esports, va reunir enguany més de 
700 corredors. La forta pluja del 
dissabte, que va obligar a tornar a 
marcar el circuit, i el fet que la Cursa de 
Pineda, que tradicionalment es feia el 
primer diumenge de mes i enguany ha 
estat el segon, va minvar la presència 
de participants a Bellavista en relació a 
l’any passat.

Es dóna la circumstància que en la 
present edició de la prova el guanyador 
masculí, Alfonso Guillen, i el tercer 
classificat Jordi Martos, són de 
Bellavista. El segon lloc va ser per a 
Gerard Molist. La guanyadora en 
categoria femenina, Ana Belén García, 
resideix a Granollers, però també havia 
estat veïna de Bellavista. El segon lloc 
en categoria femenina va ser per a la 
franquesina de Bellavista i component 
del club A 4 El km, Camen Martín, i el 
tercer per a Mari Martínez.

A banda de la bona organització i un 
traçat exigent i atractiu, cal destacar 
una vegada més la gran quantitat 
d’obsequis que l’organització va lliurar 
als participants. Hi havia una samarreta 
tècnica i pantaló, una bossa de 
productes d’alimentació, així com 
esmorzar i fins i tot aperitiu per a qui li 
venia de gust. També es van sortejar 
120 lots de diversos productes entre els 
participants. 

El lliurament de premis de la 27a Cursa 
de Bellavista va anar a càrrec de 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esport, José 
Ramírez, i el president del Club 
Fondistes de Bellavista, Ramón 
Berruezo.

Maverick i Isaac Viñales visiten el 
Centre Tècnic del Vallès

El pilot de Moto3, Maverick Viñales, i el 
seu cosí i també pilot de la mateixa 
categoria, Isaac Viñales, van visitar el 
Centre Tècnic del Vallès el 12 de juny 
de 2013.

 L’alcalde Francesc Colomé i el director 
del Centre, Joan Montcanut, van rebre 
els pilots, que van visitar les instal·la-

cions i, a continuació, van oferir una 
xerrada als alumnes, que els van poder 

fer preguntes i demanar autògrafs. 

115 alumnes gaudeixen de la 
Jornada de Primària 
organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports

El divendres 14 de juny de 2013 a partir 
de les 9 del matí es va realitzar a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall la Jornada de Primària, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports, que va reunir 115 alumnes. 

Tots els participants eren nens i nenes 
de sisè de les escoles de les Franque-
ses del Vallès, concretament del 
Guerau de Liost, Bellavista Joan Camps 
i Joan Sanpera i Torras. Les escoles 
Colors i Camins no hi van assistir 
perquè encara no tenen alumnes de 
sisè.

Un total de 115 escolars van participar 
en la jornada, que estava dividida en 

diferents esports, futbol, handbol, 
bàsquet i bàdminton, que es realitzaven 
entre el camp de futbol, el pavelló i la 
pista poliesportiva.

Els alumnes estaven dividits en 
diferents equips que portaven una 
samarreta (obsequi del Patronat 
Municipal d’Esports) especial per a 
l’ocasió i d’un color diferent per 
diferenciar-se entre equips.

A mig matí el Patronat Municipal 
d’Esports va obsequiar tots els 

participants amb un bon esmorzar per 
agafar forces de cara a la segona part 
de la jornada.

Abans de finalitzar l’activitat i com a 
cloenda es va fer la tradicional foto de 
grup amb la presència de l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramirez, que 
van tenir l’ocasió de saludar i conversar 
amb els nens i nenes de com havia 
anat la jornada.

Gran acollida de la I Edició del 
Torneig de Futbol Base del CF 
Bellavista Milán

El cap de setmana del 15 i 16 de juny 
de 2013 es va celebrar a la zona 
esportiva municipal de Bellavista la I 
edició del Torneig de Futbol Base del 
CF Bellavista Milán amb una molt bona 
climatologia i molta afluència de públic 
als dos camps. 

El torneig va complir els objectius 
marcats, que eren principalment que 

els participants s'ho passessin bé i 
donar una bona imatge del CF 
Bellavista Milán a nivell organitzatiu, 
esportiu i social.

Resultats de les finals: 
-Categoria escola: 
EF Vallès 4 - CF Parets 2
-Categoria prebenjamí: 
CF Parets 6 - UE Sant Fost 2
-Categoria benjamí: 
FC Argentona 3 - UEC Mataró 6
-Categoria aleví: CF Bellavista Milán  - 
CE Lliçà d'Amunt 2

Exitosa cloenda de temporada del 
Club de Bàsquet Les Franqueses

El diumenge 16 de juny de 2013 el Club 
de Bàsquet Les Franqueses va reunir 
uns cent vuitanta participants en el 
tradicional dinar-cloenda de final de 
temporada. En una jornada d'allò més 

divertida, els petits i els pares van 
realitzar partits i competicions al 
pavelló i un cop acabades les diferents 
activitats els assistents van poder 
gaudir del primer bany de l'any a la 
piscina municipal. Aquest any, com a 
l'anterior edició, una botifarrada amb 
mongetes van servir per acomiadar 

una temporada llarga que ha tingut 
com a premi més especial l'ascens del 
primer equip femení a la Segona 
Divisió Catalana.

Després de la botifarrada la junta 
directiva del club va aprofitar per fer un 
sorteig d'articles de l’entitat. A l'acte hi 
van ser presents el regidor d'Esports, 
José Ramírez, i la regidora de Cultura, 
Rosa M. Isidro.

Sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran a Perata- 
llada, l’Estartit i les Illes Medes

El dijous 20 de juny de 2013 va tenir 
lloc la sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran que organitza 
el Patronat Municipal d’Esports. En 
aquesta ocasió van visitar Peratallada, 
l’Estartit i les Illes Medes.

La jornada va iniciar-se ben d’hora, poc 
abans de les 8 del matí, amb el grup de 
56 persones convocades a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Cal destacar la presència de la regidora 
de Cultura, Rosa Maria Isidro, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

Al voltant de les 10.30 h es va arribar a 
Peratallada, un petit poble que pertany 
al municipi de Forallac, al Baix 
Empordà, i que ha estat declarat 
conjunt històric en formar part d’un 
dels nuclis històrics de l’arquitectura 
medieval més importants de Catalunya. 
Es va fer una visita guiada durant la 
qual es va ensenyar als assistents els 
edificis més representatius: l’església, 

l’antiga casa consistorial i les antigues 
muralles de la ciutat.

Finalitzada la visita a les 13.30 h, el 
grup es va desplaçar a l’Estartit, i més 
concretament al Restaurant la Sal, on 
es va poder degustar un menú molt 
complet amb un arròs de la zona.

Per finalitzar la sortida es va realitzar 
un creuer amb un sorprenent trimarà, 
amb visió submarina -únic a Catalun-
ya-, que es distingeix pel confort del 
seu equipament i l’estabilitat en la 
navegació, sent un exemple de 
seguretat gràcies a tres quilles 
compartimentades, així com per la 
seva cabina submergida, dotada de 
grans finestrals per oferir una visió 
excepcional de la riquesa del fons marí 
de les Illes Medes.

L’AE Pompeu Fabra clou la 
temporada

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d'Amunt la tradicional cloenda de 
l’AE Pompeu Fabra. Com cada any es 
va realitzar el torneig de Mixball, que 
consisteix en una lligueta a punts 
combinant partits de bàsquet i de futbol 
7. Cada partit guanyat sumava 3 punts.

S’hi van inscriure 6 equips, encara que 
finalment només van prendre-hi part 5. 
L' equip guanyador va ser l’AE 
Pompeu Fabra, empatat amb Cullell's 
Team. 

El dia del torneig hi van assistir entre 
participants i acompanyants unes 70 
persones. L’entitat espera tornar a 
repetir aquesta activitat l´any vinent.

Molt seguiment de la 1a edició del 
Memorial Juan Blázquez organit-
zat pel CF Bellavista Milán

El cap de setmana del 22 i 23 de juny 
de 2013 es va celebrar la primera 
edició del Memorial Juan Blázquez, 
organitzada pel Club Futbol Bellavista 
Milán. Aquest torneig va retre home-
natge a la trajectòria de Juan Blázquez, 
reconegut entrenador i home de futbol 
que va morir el passat mes de març a 
l’edat de 64 anys. Entre altres equips 
havia dirigit tres dels participants al 
torneig, la UE Canovelles, l’EC 

Granollers i el CF Bellavista Milán. 
L’altra conjunt participant va ser el CF 
Les Franqueses.

El desenvolupament del torneig va tenir 
molt de seguiment, sobretot el 
dissabte, amb gran afluència de públic i 
mitjans de comunicació. Va ser un 
emotiu reconeixement a una persona 
molt coneguda a nivell futbolístic 
comarcal i també en altres àmbits 
socials i empresarials.

Els resultats dels partits van ser els 
següents:
-Semifinals: CF Les Franqueses 3 - EC 
Granollers 6; CF Bellavista Milán 3 - UE 
Canovelles 1
-Final: CF Bellavista Milán 2 - EC 
Granollers 2 (l’EC Granollers va ser el 
guanyador en vèncer a la tanda de 
penals per 2 gols a 3).

Alta participació d’esportistes i 
familiars a la cloenda de la 
temporada de tennis i pàdel

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la zona esportiva municipal de 
Corró d’Avall la cloenda de la tempora-
da de tennis i pàdel. L’activitat va 
reunir molts participants, que van 
poder gaudir d’una gran matinal 
practicant el seu esport.

En tennis, de les 8.30 a les 10 h van 
prendre-hi part 20 adults. De les 10 a 
les 11 h van fer-ho 22 nens i nenes 
nascuts els anys 2004, 2005 o 2006. De 
les 11 a les 12 h hi van prendre part 20 
nens i nenes dels anys 2001, 2002 o 
2003, i de les 12 a les 13 h, 10 nens i 
nenes del 1996 fins al 2000.

En total, doncs, per la cloenda del 
tennis van passar 72 alumnes i els seus 

corresponents pares i mares o 
familiars, més de 150 persones en 
total, que van poder gaudir de campio-

nats per parelles de pares/mares i fills. 
La matinal també va comptar amb la 
presència del regidor d'Esports, José 
Ramírez.

Pel que fa al pàdel hi van participar uns 
70 alumnes, els quals es van dividir en 
dos quadres per fer un minitorneig 
entre ells (campionat masculí i femení).

A partir de les 13 h tothom que va 
assistir a la jornada va poder gaudir 
d’un refrigeri a la pista poliesportiva 
coberta, on posteriorment va haver-hi 
una entrega d’obsequis i un sorteig de 
diferent material.

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses guanya la Granollers 
Cup de la seva categoria

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses es va classificar com a 
primer de grup a la fase regular de la 
Granollers Cup, després de guanyar 
tots els seus partits. El diumenge 30 de 
juny de 2013, però, era el torn de la 
veritat ja que es jugaven les fases finals 
de la competició.

Així doncs, a vuitens de final van 
guanyar amb comoditat el Helset if, per 
21 gols a 10. A quarts de final van 
guanyar el Charlottelund-1 per 17 a 14, 
en un partit que ja havien sentenciat a 
la mitja part. A semifinals es van 

enfrontar a l’equip Vestby Hk, format 
per unes jugadores noruegues molt 
fortes fisicament, però a qui van poder 
guanyar per 14 a 9. Aquest resultat els 
va donar el pas a la final del torneig, 
que van haver de jugar contra el 
conegut equip de l’Handbol Puig d'en 
Valls d'Eivissa al Palau d'Esports de 
Granollers. Les noies franquesines van 
jugar una molt bona final, que van 
guanyar per 16 gols a 9. 

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, va poder celebrar amb les 

jugadores aquesta victòria tan impor-
tant.

El Pavelló Poliesportiu Municipal i la 
pista coberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall van acollir, 
entre dijous i diumenge, 128 partits de 
la Granollers Cup 2013. Organitzada pel 
BM Granollers amb la col·laboració de 
l’AEH Les Franqueses, aquesta 
competició té com a objectiu promocio-
nar l'handbol i valors com l'esportivitat, 
el respecte i el joc net entre els més 
joves.

JULIOL 2013

Recepció de l’Ajuntament als tres 
equips d’handbol més destacats 
de les Franqueses

Els equips d’handbol del municipi 
continuen sumant èxits esportius. És 
per això que l’Ajuntament els va 
organitzar, com va sent habitual els 
darrers anys, una recepció per 
reconèixer públicament el seu esforç. 

A l’acte, que es va fer el 2 de juliol de 
2013 a la tarda a la sala de plens de 
l’Ajuntament, es va homenatjar els 
integrants del sènior masculí de l’AEH 
Les Franqueses i les integrants dels 
equips cadet i infantil femenins del 
Patronat Municipal d’Esports.
 
L’acte, al qual van assistir l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, i el 
president de l’AEH Les Franqueses, 
Rafael Rosario, a més dels integrants 
dels equips i pares i mares dels 

jugadors, va consistir en el lliurament 
de plaques commemoratives per part 
de l’alcalde als capitans i entrenadors 
de cada equip, el lliurament d’un 
obsequi per part del Patronat a cada 
membre dels equips, la seva signatura 

en el llibre d’honor, i la foto de grup. 
Enguany, a banda de la típica foto dels 
homenatjats a les escales de l’edifici de 
l’ajuntament també se’n van fer una a 
la plaça mirant cap amunt, ja que el 
fotògraf estava situat al balcó. Acte 
seguit es va fer un piscolabis per a tots 
els assistents.

Pel que fa a les gestes esportives 
d’aquests equips, cal recordar que el 
sènior masculí de l’AEH Les Franque-
ses va aconseguir l’ascens a la Segona 
Divisió Catalana en quedar 2n de la 
primera fase del grup B de la 3a Divisió 
Catalana Preferent. Per la seva banda, 
l’equip cadet femení del PME va 
quedar 4t al Campionat de Catalunya, 
3r al sector del Campionat d’Espanya 
que es va fer a Castro Urdiales i 
campió de la Granollers Cup de la seva 
categoria. L’infantil femení del PME va 
quedar 1r de la fase regular de la Lliga 
Catalana, subcampió de Catalunya i 2n 
al sector del Campionat d’Espanya 
celebrat a Elx.

Recepció de l’Ajuntament als 
equips sèniors femenins del CE 
Llerona i del CB Les 
Franqueses

El 3 de juliol de 2013 a la tarda, 
l’Ajuntament va fer una recepció als 
equips sèniors femenins del Club 
Esportiu Llerona i del Club Bàsquet Les 
Franqueses per reconèixer públicament 

la bona temporada que van fer i que va 
acabar amb l’ascens de categoria de 
tots dos equips. L’amateur femení del 
CE Llerona va pujar a la lliga Preferent i 
el sènior femení del CB Les Franqueses 
ho va fer a la 2a Divisió Catalana.
 
L’homenatge va tenir lloc a la sala de 
plens de l’Ajuntament i com el dia 
anterior, dia en què es va fer la 
recepció a tres equips d’handbol del 
municipi, el procediment va ser el 
mateix: atorgament de plaques als 

representants de cada equip, entrega 
d’un petit obsequi i signatura en el 
Llibre d’Honor d’Esports per part de 
cada integrant dels equips, foto de grup 
i piscolabis final al darrere de l’edifici 
consistorial.
 
A banda de jugadores i entrenadors 
dels clubs, a l’acte també hi van assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el president del CE Llerona, 
Jaume Viñas, i el del CB Les Franque-
ses, Esteve Moliner.

La Societat de Caçadors participa 
a la Festa Major de Bellavista

La Societat de Caçadors de Bellavista 
va participar enguany a la Festa Major 
de Bellavista. En concret, va organitzar 
un campionat de tir el dia 6 de juliol de 
2013. L’entitat franquesina va muntar 
un recorregut de caça al Camp de Tir 
de les Franqueses, situat al camp de Ca 
l’Aymerich de Corró d’Amunt. L’activi-
tat va començar a les 9 del matí i va 
comptar amb una bona participació.

Destacada participació del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses al 
LXIV Campionat de 
Catalunya Absolut i XVI Para-Ar-
chery

El LXIV Campionat de Catalunya 
Absolut i XVI Para-Archery es a 
celebrar el 7 de juliol de 2013 a l'estadi 
de Can Jofresa de Terrassa. Hi van 
participar 115 esportistes representants 
de diferents clubs de Catalunya i va 
destacar la presència del president de 
la Federació Catalana de Tir amb Arc, 
Francesc Altarriba, i el subdirector 
general d'Activitats Esportives i 
Infraestructures del Consell Català de 
l'Esport, Oriol Marcé.

Tots els participants van enfrontar-se a 
un doble repte: mesurar-se amb altres 
arquers i aguantar una forta calor. El 
Club de Tir amb Arc Les Franqueses va 
participar en el Campionat amb 12 
arquers i va obtenir resultats notables 
en les diferents categories i modalitats 
en què van participar.
 
En la modalitat d'arc recorbat categoria 
esquirol va destacar el primer lloc 
d'Izan Garcia amb 301 punts i el tercer 

lloc de Guerau Camí amb 183 punts en 
la distància de 12 metres.
 
En la modalitat d’arc recorbat categoria 
benjamí Ruben Ruiz va obtenir una 
meritòria tercera plaça amb 315 punts 
en una atapeïda competició on entre el 
segon i quart classificat només hi va 
haver 2 punts de diferència, i a més, el 
guanyador va batre rècord del 
campionat. Joan Arnal va obtenir la 
quarta plaça amb 314 punts.

Claudia Gómez va obtenir el primer lloc 
en la modalitat d'arc recorbat categoria 
aleví femení amb 554 punts tirant a 
dues distàncies, una primera tanda a 

30 metres i una segona a 18 metres. 
En aquesta mateixa modalitat en 
masculí Alfred Rodriguez va aconseguir 
la quarta plaça amb 492 punts i també 
va destacar la bona classificació 
d'Arnau Altarriba incorporat recent-
ment al Club.

Una altra nova incorporació al Club, 
Sonia Arredondo, va obtenir una 
meritòria cinquena plaça en arc 
recorbat novell tirant a 50 i a 30 
metres.
 
Alicia Viladomiu va ser primera en la 
seva categoria, arc nu sènior femení, 
amb 256 punts a gran distància de la 
segona classificada, tirant a 30 i 18 
metres. En aquesta mateixa modalitat 
en masculí, els arquers Ramon, Àngel i 
Jordi van enfontrar-se als millors de 
Catalunya obtenint uns resultats que 
amb seguretat milloraran en futurs 
esdeveniments.

S’inaugura el primer parc indoor 
d’Europa dedicat als esports 
extrems

El 4 de juliol 2013 es va obrir al públic el 
Green Indoor Park, el primer parc d’oci 
d’Europa que combina esports extrems 
amb activitats recreatives. Aquest 

equipament pioner ocupa 25.000 m2 
de superficie en unes antigues naus 
situades al camí de Can Carreró de les 
Franqueses. L’espai el van inaugurar 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el secretari general de 
l’Esport, Ivan Tibau, i el director general 
del Green Indoor Park, Hugo Arnaiz.
Al parc s’hi poden trobar des 
d’instal·lacions amb rampes per 

practicar esports extrems com l’skate, 
els patins o les bicicletes BMX, un 
circuit de karts elèctrics, màquines de 
jocs que simulen les curses de Fórmula 
1, escalèxtric, jocs infantils amb 
inflables, un rocòdrom, circuit de trial, 
etc. La inversió que s’ha fet per 
condicionar les naus és d’1,5 milions 
d’euros i ha permès crear una vintena 
de llocs de treball fixos. L’horari 
d’obertura és de dimecres a divendres 
de 16 a 22 h i els dissabtes i els 
diumenges de 10 a 20 h, i les tarifes 
van des dels 2 euros de l’entrada de 
visitant fins al 16 euros per a un dia 
complet.

A banda de la passejada per totes les 
instal·lacions, els representants polítics 
van voler provar els karts elèctrics i van 
fer unes quantes voltes al circuit. Al 
final de l’acte inaugural, tant l’alcalde 
de les Franqueses com el secretari 
general de l’Esport van firmar a sobre 
d’un dels grans grafits que hi ha per 
totes les parets de l’espai, la majoria 
dels quals són obra del conegut grafiter 
barceloní Berok.

A banda de l’alcalde, també van ser 
presents a la inauguració per part de 
l’equip de govern de l’Ajuntament de 
les Franqueses el regidor d’Esports, 
José Ramírez, la regidora de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut, Rosa M. 
Isidro, el regidor d’Urbanisme, Esteve 
Ribalta, la regidora de Polítiques 
Socials, Gisela Santos, i la d’Obres i 
Serveis, Vanessa García.

Finalitzen amb èxit les 
activitats d'estiu del Patronat 
Municipal d'Esports

El 26 de juliol de 2013 van finalitzar les 
activitats esportives d'estiu que 
organitza el Patronat Municipal 
d'Esports. En aquesta edició, el Juliol 
Esportiu va comptar amb un total de 
357 participants d’edats compreses 
entre els 5 i els 16 anys. Com cada any 
els nens i les nenes van poder utilitzar 
pràcticament tots els espais esportius 
de què disposa la zona esportiva de 
Corró d'Avall: el camp de futbol, el 
camp de futbol 7, pistes de tennis, el 
pavelló, la pista poliesportiva i les 
piscines cobertes i descobertes del 
Complex Esportiu Municipal de les 
Franqueses. En tots aquests espais es 
van poder realitzar activitats esportives 
com ara futbol, bàsquet, handbol, 
tennis, voleibol, bàdminton, etc.

També es van portar a terme altres 
activitats fora de la zona esportiva com 
ara la cursa d'orientació al parc de 
Milpins i la bicicletada que es va 
realitzar en un circuit pel poble amb 
sortida i arribada a la zona esportiva 
municipal. Aquestes activitats es van 
realitzar dins de l'horari del Juliol 
Esportiu, de 9 a 13 h. 

A part de les activitats diàries, cada 
grup va poder realitzar també activitats 
puntuals que duraven matí i tarda fora 
de les Franqueses:
-Sant Quintí de Mediona: circuit de 
tirolines
-Navarcles: caiac, escalada, canoa
-Collbató: “trekking” per la muntanya i 
escalada
-Parc Vallparadís: cursa d'orientació i 
escalada al rocòdrom
-Saldes: taller d'orientació i circuit de 
tirolines i ponts de mico

També s'ha de destacar la sortida que 
es va fer als Campionats del Món de 
Natació que es van portar a terme a la 
ciutat de Barcelona.

Per altra banda, el 26 de juliol també va 
acabar l'Escola de tennis i pàdel d'estiu. 
Aproximadament un centenar de 
participants van gaudir d'aquests 
esports durant el mes de juliol. Pel que 
fa al tennis hi havia grups segons edats 
on els participants van poder fer un 

intensiu cada dia de dilluns a divendres 
en la seva hora programada. En el cas 
del pàdel es van fer grups on cadascun 
d'ells va fer un petit intensiu d’1, 2 o 3 
dies a la setmana.

Per últim, dir que el 26 de juliol també 
van finalitzar els campus de futbol 
organtizats pel CE Llerona i el CF Les 
Franqueses, que es van portar a terme 
a la zona esportiva de Llerona i de 
Corró d'Amunt. Els clubs van acabar 
molt satifets de la participació obtingu-
da.

AGOST 2013

L’equip Missirah de Parets 
guanya el III Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

La final de la tercera edició del Torneig 
Solidari de Futbol de les Franqueses, 
que es va jugar el 17 d’agost de 2013 a 
la tarda al Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Avall, va ser molt disputada. El 
partit, que enfrontava l’equip Missirah 

de Parets del Vallès amb el Banjae de 
Canovelles, va decantar-se a favor dels 
primers, que van acabar guanyant, 
després d’una pròrroga, pel resultat de 
3 gols a 2.

El matx, que va aixecar molta expecta-
ció i va omplir les grades de gom a 
gom, va ser molt emocionant, a causa 
de la igualtat i el bon joc dels dos 
equips. Si bé es van avançar els 
canovellins, els paretans van poder 
empatar el partit, i fins i tot posar-se 
per davant amb un 2 a 1. El Banjae, 
però, no va deixar d’atacar la porteria 
contrària fins que va aconseguir 
l’empat a 2 gols a pocs minuts del final 
del temps reglamentari. Tot apuntava 
que s’hauria de jugar mitja hora més de 
temps extra. I així va ser. A la pròrroga, 

però, només va poder marcar un dels 
dos equips, el Missirah, que va acabar 
enduent-se el torneig.

A l’acte d’entrega de premis van ser-hi 
presents l’alcaldessa accidental de les 
Franqueses, Rosa Maria Pruna, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. A la 
cerimònia es van donar trofeus al millor 
porter i al millor golejador del torneig, 
que van guanyar dos integrants de 
l’equip de Mataró, i als dos equips que 
van disputar la final.

Aquest és el tercer any que se celebra 
aquest torneig que organitza l’Associa-
ció Esportiva d’Immigrants del Vallès 
Oriental, amb seu a Bellavista, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Enguany 
hi han participat deu equips provinents 
de Vic, Mataró, Sabadell, Montornès, 
Parets, Granollers i Canovelles. La 
competició va començar el 22 de juny, 
cosa que va permetre poder disputar 
més partits que l’any passat, tots al 
Camp de Futbol Municipal de Corró 
d’Avall.

El CF Olímpic La Garriga guanya 
el 33è Trofeu Electrocamps de 
futbol

El 31 d’agost de 2013 a la tarda es va 
disputar la 33a edició del Trofeu 
Electrocamps de futbol a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. El 

guanyador del torneig va ser el CF 
Olímpic La Garriga. En segon lloc va 
quedar el CF Les Franqueses i en 
tercer el CF Vilanova del Vallès.

El torneig triangular, que constava de 
tres partits de 45 minuts de durada 
cadascun, va començar a les sis de la 
tarda, amb el partit entre els 
garriguencs i els vilanovins. Aquest 
matx va acabar amb empat a 0 gols i 
es va haver de resoldre a la tanda de 

penals, en què els garriguencs van 
acabar marcant quatre penes 
màximes, mentre que els vilanovins 
només en van transformar tres.

En el següent partit es van enfrontar 
l’equip local i organitzador del torneig, 
el CF Les Franqueses, i el perdedor del 
primer partit, el CF Vilanova del Vallès. 
Els franquesins es van mostrar 
superiors i van acabar guanyant per 1 
gol a 0. El darrer matx va enfrontar el 
conjunt local i l’equip garriguenc. 
Després d’una gran igualtat en el joc 
desenvolupat per ambdós conjunts, 
una rematada dins de l’àrea a les 
acaballes del partit va donar la victòria 
a l’Olímpic La Garriga, que es va 
acabar enduent el torneig. 
A l’entrega de les copes hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, i Marcel Camps i David 
Camps, en representació de l’empresa 
franquesina patrocinadora del torneig, 
Electrocamps.

SETEMBRE 2013

El CE Llerona guanya el III Torneig 
de Futbol Trofeu Ajuntament de 
les Franqueses

El Club Esportiu Llerona es va adjudicar 
el 4 de setembre de 2013 la tercera 
edició del Torneig de Futbol Trofeu 
Ajuntament de les Franqueses en 
derrotar el Club Futbol Les Franqueses 
pel resultat de 2 gols a 0. Al partit pel 
tercer i quart lloc, el CF Bellavista Milan 
va vèncer la US Corró d’Amunt per 3 
gols 1.

El III Torneig de Futbol Trofeu Ajunta-
ment de les Franqueses, organitzat pel 
Patronat Municipal d’Esports amb la 
col·laboració dels clubs participants, els 
més representatius del municipi, es va 
disputar els dies 3 i 4 de setembre.

A les 10 de la nit va començar, al Camp 
de Futbol Municipal de Corró d’Avall, la 
gran final del torneig entre el CE 
Llerona i el CF Les Franqueses, una 
reedició de la final de l’any passat, en 
què va guanyar el CF Les Franqueses 
per 3 gols a 2. El CE Llerona, doncs, 
tenia ganes de revenja i de seguida va 

fer notar que volia endur-se la copa. Al 
minut 9, després d’una jugada indivi-
dual per la banda dreta, Adrià Bona-
chela va driblar el seu defensor al límit 
de l’àrea i va engaltar un potent xut a 
l’escaire que va acabar al fons de la 
xarxa. El CE Llerona va continuar 
dominant la primera part.

A la represa, però, el CF Les Franque-
ses va sortir amb moltes ganes. Amb 

tot, va ser el jugador lleroní Àlex 
Español qui va estar a punt de marcar 
el segon gol per al seu equip enviant la 
pilota al pal al minut 11 de la segona 
part. Vuit minuts després, va ser el CF 
Les Franqueses el que va enviar una 
pilota al pal de la porteria defensada 
pel Llerona, en una jugada en què es 
va reclamar falta al porter. Quan 
semblava que el marcador ja no es 
mouria, Àlex Español va sentenciar la 
final amb el segon gol per al seu equip 
a tres minuts de l’acabament del matx.

A l’entrega dels premis per a tots els 
equips (vals en material esportiu per 
valor de 800 euros per al primer 
classificat, 600 per al segon, 400 per al 
tercer i 200 per al quart), hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, els presidents dels clubs 
i els capitans dels quatre conjunts. Acte 
seguit es va fer la foto de l’equip 
guanyador, que en les tres edicions del 
torneig sempre ha estat un equip 
diferent. En la primera va ser el CF 
Bellavista Milan i en la segona el CF 
Les Franqueses.

Quatre joves arquers del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses 
participen a la 10a edició del 
Trofeu Futurs Campions

El 8 de setembre de 2013 es va 
celebrar la 10a edició del Trofeu de 
Futurs Campions, amb la participació 
de quatre joves arquers del Club de Tir 

jugat, en camp de futbol 7, uns 120 
partits en total. Els resultats de les 
finals, la totalitat de les quals es van 
disputar diumenge a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, van ser els 
següents:
-Prebenjamí: Fundació Marcet, 4 – EC 
Granollers, 0
-Benjamí: Vila-real CF, 1 – Damm, 0
-Aleví: FC Barcelona, 1 – UD Cornellà, 0

En l’edició d’enguany de la competició, 
que ha tornat a organitzar amb èxit 
l’empresa Eventually Sport&Events 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d'Esports de les Franqueses, 

aquest municipi ha estat protagonista 
destacat, ja que ha estat seu de dues 
de les tres categories en la fase prèvia 
del torneig: l’aleví s’ha disputat a les 
instal·lacions municipals de Corró 
d’Avall i la prebenjamí a les de Corró 
d’Amunt.

Primers partits amistosos de la 
temporada de l'Escola de Bàsquet 
del PME

El 13 de desembre de 2013 van tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses els primers partits 

amistosos d’aquesta temporada de 
l’Escola de Bàsquet del Patronat 
Municipal d’Esports. En una hora es 
van disputar molts minipartits que van 
fer gaudir els més menuts de la secció 
de bàsquet. Els equips entrenats per 
Javi Liria i Josep Lozano es van 
enfrontar als de l’Escola del CB 
L'Ametlla. De mica en mica, aquets 
petits van aprenent la normativa del 

bàsquet i el que és més important, 
aprenen tot divertint-se.

Exhibició dels grups d’aeròbic 
escolar del PME

El 14 i 15 de desembre de 2013, el 
Patronat Municipal d’Esports va 
organitzar una exhibició de ball al 
pavelló poliesportiu municipal de Corró 
d'Avall. 

Les 21 nenes dels grups d’aeròbic que 
organitza el PME a les escoles Guerau 
de Liost, Joan Sanpera i Camins van 
mostrar al públic assistent les coreo-
grafies treballades durant aquest 
primer trimestre. Els nervis previs no 
van impedir que les nenes s’ho 
passessin d’allò més bé.

L’aleví femení d’handbol de les 
Franqueses participa a l’Hamboli-
cat d’Igualada

El 15 de desembre de 2013 l’aleví 
femení d’handbol de les Franqueses va 
disputar el torneig Hambolicat amb 
motiu de la Marató de TV3 a Igualada. 

El torneig va durar tot el matí i les 
franquesines van disputar tres partits. 
Els dos primers partits els van jugar 
contra el Tarragona i el Tàrrega A, amb 
reglament aleví expert de la federació. 
Per als qui no coneguin aquesta 
modalitat, es juga a camp sencer i es 
saca de centre després dels gols (una 
introducció a la zona). El tercer partit el 
van jugar amb reglament de minihand-
bol i a camp petit contra el Tàrrega B. 
L’equip franquesí estava format per 
només 6 nenes. Tot i amb això es va 
competir i treballar molt, guanyant el 
primer i el tercer partit i perdent contra 
el Tàrrega A de 2 gols de diferència. 

A més a més dels partits, els partici-
pants del torneig també podien gaudir 
d’una zona lúdica amb inflables, pintura 
de cara i diverses activitats, d’una 
xocolatada gratuïta, i pagant un petit 
import, fins i tot podies fer un passeig 
en globus.

En definitiva, les nenes s’ho van passar 
molt bé i van competir amb moltes 
ganes, tot col·laborant amb la Marató 
de TV3, que aquest any lluitava contra 
les malalties neurodegeneratives.

Presentació dels equips del CF 
Bellavista Milan

El 15 de desembre de 2013 es va fer la 
presentació de tots els equips del Club 
Futbol Bellavista Milan a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
En total van desfilar per la gespa 130 
jugadors i jugadores, esportistes que 
formen part d’un dels dotze equips del 
club de Bellavista. A la presentació hi 
va assistir l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
membres de la renovada junta directiva 
de l’entitat que encapçala Paco Flores.

Consell General del Patronat 
Municipal d’Esports

El 17 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sessió del Consell General 
del Patronat Municipal d’Esports a la 
sala polivalent del Complex Esportiu 
Municipal, acte que va estar presidit pel 
regidor d’Esports, José Ramírez, i que 
va reunir el conjunt de les entitats 
esportives locals i altres entitats, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel Patronat Municipal 
d’Esports durant l’any 2013 i la previsió 
per al 2014.

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millora en les instal·la-
cions esportives, de l’escola esportiva 
municipal, del manteniment de les 
instal·lacions, de les dades de participa-
ció del Patronat i del Complex Esportiu 
Municipal i de la convocatòria de 
subvencions per a activitats esportives 
per a l’any 2014. 

Cal destacar també l’assistència de 
Josep Randos, Rosa M. Isidro i Àngel 
Profitós, regidors de l’Ajuntament i 
membres del Consell d’Administració 
del Patronat Municipal d’Esports. Al 
finalitzar la sessió, el Patronat Munici-
pal d’Esports va oferir un refrigeri a tots 
els assistents per tal d’acomiadar l’any 
esportiu 2013 i felicitar a tothom les 
festes de Nadal.

Esmorzar de Nadal del Grup 
d’Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME

El 19 de desembre de 2013 va tenir lloc 

amb Arc Les Franqueses. La competi-
ció es va fer al camp municipal de tir 
amb arc del Fossat del Castell de 
Montjuïc de Barcelona. 

És un trofeu amb el qual s’inicia la 
temporada i en el qual només partici-
pen les categories dels més joves, és a 
dir, esquirol, benjamí, aleví, infantil, 
cadet i júnior (femení i masculí). Hi va 
haver una assistència rècord de més 
de cinquanta inscrits quatre dels quals 
eren representants del club franquesí, 
que van obtenir bons resultats. Així, 
Izan i Joan van quedar tercers en les 
seves categories (esquirol i benjamí). 
Claudia va quedar primera en aleví 
femení, i Alfred, quart en aleví masculí.

La jornada va ser una festa de l’arc per 
als nens i els familiars. Hi va haver molt 
bon ambient entre tots els nens i 
nenes, reflectint que el tir amb arc és 
més que un esport.

VI Torneig d’handbol Joan 
Sanpera de Festa Major

El 14 de setembre de 2013 va tenir lloc 
el VI Torneig d’handbol Joan Sanpera al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, amb motiu de la Festa 

Major de Corró d’Avall. Des de la 
categoria prebenjamí fins a la infantil, 
els equips van jugar un partit davant el 
BM Granollers de la seva corresponent 
categoria.

Un total de 14 equips van prendre part 
en aquest torneig amb un total de 160 
participants. Els equips van ser 1 
prebenjamí masculí, 2 benjamins 
masculins, 1 aleví femení, 2 alevins 
masculins i 1 infantil masculí. 

Els premis van ser per al 1r i 2n 
classsificat, per al millor jugador del 
partit, el millor jugador local i el màxim 
golejador de l’enfrontament. El regidor 

d’Esports, José Ramírez, va estar 
present a l’entrega de premis.

El Patronat Municipal d’Esports, 
col·laborador d’aquesta activitat que va 
organitzar l’AEH Les Franqueses, va 
obsequiar tots els participants amb un 
esmorzar.

55 corredors participen a la II 
Clàssica Ciclista de les 
Franqueses

El 14 de setembre de 2013 a la tarda es 
va disputar la II Clàssica Ciclista de les 
Franqueses, una cursa organitzada per 
la Unió Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, dins del programa d’actes de 
la Festa Major de Corró d’Avall. La 
distància a recórrer van ser 100 km en 
un circuit de 10 km que discorria per 
carreteres i carrers de Corró d’Avall, 
Llerona i Marata. Un recorregut amb 
pujades curtes i fortes que va fer-se 
molt dur per als 55 ciclistes que van 
prendre la sortida. Els participants 
pertanyien a una d’aquestes tres 
categories: elit, sub23 i master 30.

Cal destacar la presència d’un equip 
francès, el Martigues, que tenia dins les 
seves files el darrer guanyador del tour 
de Bulgària. El guanyador absolut va 
ser el corredor francès Cedric Eusta-
che, amb un temps total de 2 hores i 41 
minuts. Eustache va anar a una 
velocitat mitjana de 42,480 km per 
hora. D’altra banda, el corredor local 
Santi Segú va ser el guanyador a la 
categoria Master 30.

80 jugadors al 3 x 3 de bàsquet de 
la Festa Major de Corró d’Avall

El 14 de setembre de 2013 al matí, 
amb motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall, es va celebrar a la pista 
poliesportiva coberta de la zona 
esportiva municipal un 3 x 3 de bàsquet 
amb els jugadors i jugadores dels 
diferents equips del Patronat Municipal 
d’Esports.

Més de 80 basquetbolistes, de 
categories compreses entre premini i 
cadet, van gaudir de l’esport de la 
cistella competint entre ells separats 
per categories, i en equips de 3 o 4 
jugadors. Després de quatre hores de 

bàsquet, els equips vencedors en les 
diferents categories van ser: en 

categoria premini, Lakers; en mini, 
Toros; en infantil, Guays; i en cadet 
Equip 2.

Tots els participants van rebre esmor-
zar i medalles commemoratives, així 
com obsequis per als equips guanya-
dors.

Trenta participants al 
III Campionat de tie-breaks amb 
motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall

El 14 de setembre de 2013, amb motiu 
de la Festa Major de Corró d'Avall, el 
Patronat Municipal d'Esports va 
organtizar el III Campionat de 
tie-breaks a les pistes de tennis 
municipals de Corró d'Avall. Hi van 
participar una trentena de tennistes, 
entre adults i infants.

Es van fer campionats de tie-breaks a 
15 punts (adults) i pel que fa als més 
joves alguns van fer també tie-breaks a 
15 punts i una lligueta de tots contra 
tots. Cada participant va disputar un 
mínim de 2 partits de tennis. 

El Patronat Municipal d'Esports va 
obsequiar tots els participants amb una 
medalla i esmorzar.

La Festa de la bicicleta urbana 
d’enguany compta amb 200 
participants

El 15 de setembre de 2013 al matí va 
tenir lloc la Festa de la bicicleta urbana 
que tradicionalment organtiza el 
Patronat Municipal d’Esports dins dels 
actes programats de la Festa Major de 
Corró d’Avall. Més de 200 participants 
van poder gaudir d’un circuit urbà 
d’uns 12 km de distància, que va 
passar per Corró d’Avall, Bellavista i 

en el Complex Esportiu Municipal el 
tradicional esmorzar de Nadal de la 
gent gran. Tots els participants (uns 60) 
del Grup d'Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME van poder gaudir de 
l'esmorzar amb la presència de 

l'alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Durant l'acte es va fer un brindis, on es 
va desitjar unes bones festes i un feliç 
2014. Abans d'acabar l'acte tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l'alcalde i del regidor que de 
ben segur serà de bon ús per fer 
activitat física.

Uns 60 alumnes van participar a 
la trobada de Nadal de l’Escola de 
Tennis del PME

El 21 de desembre de 2013 a la tarda, 
l'Escola Municipal de Tennis de les 
Franqueses va realitzar la seva 
tradicional Trobada de Nadal. Hi van 
participar uns 60 alumnes des dels 
nens més petits de l'escola de tennis 
(infants de 5 anys), fins als nois de 
15-16 anys.

La trobada de Nadal va consistir a 
jugar una sèrie de campionats tennís-
tics on els alumnes jugaven un mínim 
de 2 partits. L'objectiu de la Trobada és 
que tots els nens passessin una 
divertida tarda jugant a tennis.

Els resultats dels diferents campionats 
realitzats segons les edats van ser:

-Campionat d'alumnes (anys 
2007-2008): finalista de consolació, 
Miquel Ortega; guanyador de consola-
ció, Marc Argemí; finalista de la fase 
final, Gerard Guiu; guanyador de la fase 
final, Neus Cebrian.
-Campionat d'alumnes (anys 
2005-2006): finalista de consolació, 
Noa Pardillo; guanyador de consolació, 

Gerard Navarro; finalista de la fase 
final, Esteve Ortega; guanyador de la 
fase final, David Müller.
-Campionat d'alumnes (anys 
2002-2003-2004): finalista de consola-
ció, Marc Pérez; guanyador de 
consolació, Daniel Noé; finalista de la 
fase final, Nil Morales; guanyador de la 
fase final, Màxim Chornyy.
-Campionat d'alumnes (anys del 1996 
al 2001): finalista de consolació, Èric 
Cejudo; guanyador de consolació, 
Rafael Barrio; finalista de la fase final, 
David Barrio; guanyador de la fase 
final, Arnau Caralt.

Tots els finalistes i guanyadors van 
rebre com a premi una medalla i tots 
els participants a la trobada de Nadal 
van ser obsequiats amb un suc de 
fruites i una felicitació de Nadal de part 
de l'Escola de Tennis Jordi Plana i del 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès.

Santi Segú i Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista Les 
Franqueses, subcampions de 
Catalunya de Ciclocròs

El 22 de desembre de 2013 es va 
disputar a Manresa el Campionat de 
Catalunya de Ciclocròs, amb la 
participació de corredors de la Unió 
Ciclista Les Franqueses. 

Santi Segú va quedar subcampió de 
Catalunya en la categoria master 30, 
Antoni Serra també va ser subcampió 
de Catalunya en mastrer 60 i Marc 
Ortega va ser 4t en master 40. La 
prova es va disputar en un circuit molt 
tècnic, magnífic per a la pràctica del 
ciclocròs.

El VI Torneig d'Handbol Memorial 
Joan Bufí compta amb la partici-
pació de 26 equips

El 28 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sisena edició del Torneig 
d'Handbol Memorial Joan Bufí al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, organitzat pel club AEH 
Les Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports. 

El format del torneig consistia en què 
cada equip local de les Franqueses, des 
de la categoria escola fins al juvenil 

femení (13 en total), jugués un partit 
davant un equip rival. Els clubs 
convidats van ser la Llagosta, la 
Garriga, Polinyà, Sant Esteve de 
Palautordera, BM Granollers, Montme-
ló i Canovelles.

Un cop finalitzat el partit corresponent 
es van determinar els trofeus al primer 
classificat, segon classificat, millor 
jugador, màxim golejador, regularitat i 
millor jugador local de cada partit i 
categoria. Els més petits, d'infantil fins 
a l'escola, van tenir, a més, una copa 
individual per la seva participació al 
torneig. 

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

Tres corredors de la Unió Ciclista 
Les Franqueses- Bicicletes Segú 
fan podi a la classificació final de 
la Copa Catalana de Ciclocròs

Tres ciclistes franquesins van pujar el 
29 de desembre de 2013 al podi de la 
classificació final de la Copa Catalana 
de Ciclocròs, després dels bons 
resultats obtinguts a la darrera cursa de 
la temporada, que es va disputar a Vic. 
Així doncs, Toni Serra es va proclamar 
campió en la categoria Master 60, i 
Santi Segú i Marc Ortega van quedar 
subcampions a la categoria Master 30 i 
Master 40, respectivament. 

Tots tres són membres de la Unió 
Ciclista Les Franqueses-Bicicletes 
Segú. En la cursa disputada a Vic, els 

resultats d’aquests tres ciclistes 
franquesins van ser els següents: Toni 
Serra va quedar en 2n lloc, i Santi Segú 
i Marc Ortega van quedar en 4a 
posició. Per la seva banda, Pere 
Amadó també va fer una gran cursa i 
va acabar 3r en Master 30.

Llerona. La sortida i l’arribada va ser la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall i tots els participants van rebre 
a l’arribada un obsequi de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu de la Setmana 
de la mobilitat sostenible i segura (una 
matrícula per a la bicicleta i un clauer) i 
ampolles d’aigua que va oferir el PME 
a tots els ciclistes.

Un cententar de participants al III 
Campionat de pàdel de Festa 
Major

El 13, 14 i 15 de setembre de 2013 es 
va disputar el tradicional Campionat de 
pàdel de festa major. Aquest tercera 
edició va començar el divendres a la 
tarda i va durar fins al diumenge al 
migdia, que es van disputar les finals de 
cada categoria: masculina, femenina i 

mixta. Al torneig hi van participar un 
centenar de persones, les quals van 
gaudir del pàdel durant tot el cap de 
setmana. Els campions i subcampions 
de la fase final van rebre per part del 
regidor d’Esports, José Ramírez, una 
copa com a reconeixement de la fita 
aconseguida, i els campions i subcam-
pions de consolació una medalla.

Classificació del Torneig:
-Categoria masculina: fase final: 
guanyadors del torneig, Manel Parra i 
José Martínez; subcampions, Marc 
Navarro i Alfons Ferreira. Consolació: 
guanyadors, Manel Valero i Pedro 
González; subcampions, Francesc 
Guardiola i Joan Pol Minguet  
-Categoria femenina: fase final: 
guanyadores del torneig, Gina Jorba i 
Lídia Ganduxé; subcampiones, M. Pau 
Nualart i Marta Maraña. Consolació: 
guanyadores, Mònica Diez i Anna 
Caparrós; subcampiones, Pilar Torras i 
Judit Bartolí
-Categoria mixta: fase final: guanyadors 
del torneig, M. Pau Nualart i Guillem 
Pujol; subcampions: Gina Jorba i Joan 
Pol Minguet. Consolació: guanyadors, 

Irene Vila i Joan Barceló; subcampions, 
Mònica Fernández i Jordi Galan

Èxit de la Tirada de Festa Major

Com cada any, incorporada dins de la 
Festa Major de Corró d'Avall, el 15 de 
setembre de 2013 el Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses va celebrar una 

tirada social que va consistir, d'una 
banda, en una exhibició dels arquers 
del club i, de l’altra, en una jornada de 
portes obertes a les persones que van 
voler provar aquest esport. 

Hi va haver presència de veïns de les 
Franqueses durant tota la jornada, 
especialment d’infants, alguns dels 
quals van demostrar excel·lents 
condicions per a la pràctica del tir amb 
arc. L'acte va finalitzar amb un aperitiu 
per als arquers i assistents.

Santi Segú guanya el 
Campionat de Contrarellotge de la 
Unió Ciclista 
Les Franqueses

El 22 de setembre de 2013 la Unió 
Ciclista Les Franqueses va organitzar el 
seu Campionat de Contrarellotge, 
aquest any amb la novetat que es van 
fer les dues cronos en un mateix dia: la 
de Corró i la cronoescalada de 
Montmany. Un total de 36 corredors 
van participar-hi. 

El guanyador de la crono de Corró va 
ser Miquel Novellas, amb un temps de 
13 minuts i 14 segons, i el guanyador 
de la crono de Montmany va ser Santi 
Segú, amb un temps de 9 minuts i 34 
segons. La suma dels temps va fer que 
el guanyador final fos Santi Segú. En 
les diferents categories, els guanyadors 
van ser els següents: Femina, Laura 
Cunillera; Elit, Oriol Aguilera; Master 
30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; 
Master 50, Chris Goere.

El Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació professional de 
jugadors

Des del mes d’octubre de 2013 i fins al 
mes de juny de 2014, el camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació per a jugadors de futbol 
impulsat per entrenadors majoritària-
ment provinents del RCD Espanyol. 
Molts d’ells són vallesans, com el 
franquesí Carles Martínez, entrenador 
de l’infantil de l’Espanyol, el roquerol 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del club barceloní, Xavi 
Díaz, responsable de Mitjans Audiovi-
suals i Anàlisi del Joc del Futbol Base 
de l’Espanyol, i Oriol Olivé, de l’RCDE 
Stage. Completen l’equip tècnic Joan 
Argemí, del FC Cardedeu, i Ferran 
Bramona, del RCDE Stage. Hi ha 
apuntats uns 30 jugadors, que entrenen 
els dilluns i dimarts de 17.30 a 19.30 h.

Segons l’empresa que han creat 
aquests tècnics per poder fer aquesta 
activitat, Alwaysoccer Barcelona, “els 
objectius i continguts de les sessions 
d’entrenament estan orientats a la 
millora tècnica i tàctica del jugador, per 
aconseguir que aquest resolgui amb 
èxit les diferents situacions exigides pel 
joc”. Així, els principals atractius 
d’aquesta oferta són els entrenaments 
en grups reduïts, la metodologia 
adequada a cada edat, l’aprofundiment 
de la tècnica individual i col·lectiva, la 
millora dels conceptes tàctics, els 
consells dietètics i mèdics, i l’assesso-
rament al jugador en tot allò que 
envolta el món del futbol. 

El passat 23 de setembre, dins de les 
jornades de portes obertes que va 
oferir l’empresa, els joves assistents 
van rebre la visita de l’entrenador de 
porters i exporter de l’Espanyol Tommy 
N’Kono, responsable del centre de 
tecnificació per a porters que tindrà lloc 
els mateixos dies i hores al camp de 
futbol de Corró d’Amunt.

El lligam d’aquest centre de tecnificació 
amb el club blanc-i-blau és molt estret. 
Un dels incentius que ofereix és que, si 
la direcció d’Alwaysoccer ho creu 
convenient basant-se en la qualitat de 
cada jugador, els alumnes podran fer 

les proves per entrar al RCD Espanyol 
gestionades des del centre.
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La franquesina Anna Riera queda 
segona a la Marató de Collserola

Anna Riera i Pla, veïna de Corró d’Avall 
de 47 anys, va quedar en segona 

posició de la general femenina a la XIX 
edició de la Marató de Collserola, que 
es va disputar el 6 d’octubre de 2013. 
Es tracta d’una de les clàssiques de les 
curses de muntanya. El Patronat 
Municipal d’Esports felicita per aquesta 
gesta l’atleta del Club Atletisme 
Canovelles i l’anima perquè continuï 
aconseguint èxits.

Jornada d’hípica per a 18 alumnes 
de la Fundació Apadis

El 17 d’octubre de 2013, 18 alumes del 
curs de formació laboral Plusmotiva de 
la Fundació Apadis van poder gaudir 
d’una jornada d’equitació adaptada 
dirigida pels professionals del Centre 
Hípic Mas Batlló, del municipi de Malla.

Els nois i noies van poder comprovar 
que l’equitació adaptada afavoreix la 
millora de l’equilibri i la mobilitat, la 
comunicació, la millora del to muscular, 
la deambulació i la coordinació, el 
control dels reflexos, la relaxació que 
aporta i la millora de l’autoestima. Com 
que l’activitat s’aconsegueix fer molt 
ràpidament, el reforç positiu per a la 
persona és immediat.

Gràcies a la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Diputació de 
Barcelona, aquests nois i noies van 

gaudir d’un dia rodó, que va culminar 
amb un dinar dins de les mateixes 
intal·lacions.

L’equip franquesí format per Santi 
Segú i Marc Ortega guanya les 3 
hores de resistència de BTT de 
Corró d’Amunt

El 20 d’octubre de 2013 es va disputar 
la setena edició de les 3 hores de 
resistència de BTT de Corró d’Amunt, 
enguany darrera prova puntuable de la 
I Challenge Resistència BTT del Vallès. 
Hi va haver més participació que mai 
amb 52 equips i 110 corredors en total. 
El guanyador de la prova va ser l’equip 
format pels franquesins de la UCLF 
Santi Segú i Marc Ortega, mentre que 
en el global de la classificació d’aquesta 
primera Challenge va quedar en primer 
lloc l’equip del celoní Tomàs Misser.

Enguany, l’organització, el Club Ciclista 
Corró d’Amunt, va fer un canvi en la 
sortida i la meta del recorregut. Fins 
ara havia estat a la finca de la Nissan i 
aquesta vegada s’ha fet al centre de 
Corró d’Amunt, concretament a la 

carretera, a la zona esportiva, entre el 
camí del restaurant Tastaolletes i el 
restaurant Les Quatre Llunes. Un canvi 
que ha agradat molt els participants i 
que ha fet més atractiva la cursa per a 
la gent del poble.

El premi al club que va aportar més 
participants a la cursa va ser per al 
T-Bikes de Lliçà d’Amunt. Cal recordar 
que també es va disputar la cursa d’1 
hora de resistència infantil, amb la 
participació de 21 corredors, dos dels 
quals de Corró d’Amunt.

Una de les anècdotes de les 3 hores de 
resistència BTT de Corró d’Amunt 
d’enguany va ser la presència d’un 
equip de TV3, atret per la tecnologia 
dels xips controladors que portaven els 

participants, una novetat en aquest 
tipus de curses.

Els clubs de bàsquet i d’handbol 
de les Franqueses van rebre el 
premi Trofeu 
Campions del Mundo 
Deportivo

El 25 d’octubre de 2013 el diari esportiu 
Mundo Deportivo i El Corte Inglés van 
organitzar una nova edició –la trente-
na– del Trofeu Campions, en què 
s’homenatja els clubs catalans per les 
gestes esportives que van aconseguir 
la passada temporada. Enguany hi van 
anar 215 equips de 26 disciplines que o 
bé van quedar campions de les seves 
lligues o bé van pujar de categoria. El 
nostre municipi també va ser-hi 
present, de la mà del Club Bàsquet Les 
Franqueses i de l’AE Handbol Les 
Franqueses.

En concret, es va premiar el CB per 
haver assolit l’ascens a 2a Catalana de 
l’equip sènior femení i l’AEH per 
l’ascens a 2a Catalana del seu sènior 
masculí. Van ser presents a l’acte en 
representació d’aquests clubs Esteve 
Moliner, president del CB Les Franque-
ses, i Mireia Gassull i Carme Ortega, de 
l’AEH Les Franqueses, que van 
assistir-hi en substitució del seu 
president, Rafael Rosario, que no hi va 
poder anar per motius laborals. A més, 
també van assistir a la gala l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

El lliurament de premis va tenir lloc a 
l’Hotel Juan Carlos I de Barcelona i va 
comptar amb l’assistència de 500 
persones.

Gran matinal de ciclocròs 
diumenge al parc de Milpins

El 27 d’octubre de 2013 al matí es va 
disputar al parc de Milpins de Corró 
d’Avall la primera prova de la Copa 
Catalana de Ciclocròs d’aquesta 
temporada, amb la participació de 127 
ciclistes. L’organització d’aquesta 
activitat va anar a càrrec de la Unió 
Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports.

Es van disputar tres curses, una per a 

les categories d’aleví, infantil i cadet, 
una altra per a les categories júnior, 
fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la 
darrera per a master 30, elit i sub 23. El 
guanyador de la cursa en elit va ser el 
celoní Tomàs Misser. Pel que fa al 

palmarès franquesí, cal destacar el 
segon lloc de Santi Segú a la categoria 
master 30, el segon lloc de Marc 
Ortega a la master 40, i el primer lloc 
d’Antoni Serra a la master 60.

El Patronat Municipal d’Esports 
renova els convenis de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses i amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Club Bàsquet Les Franqueses i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses van renovar durant el mes 
d’octubre de 2013 els convenis de 
col·laboració que van signar l’any 
passat amb el Patronat Municipal 
d'Esports. Aquest és el tercer any que 
es formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
Patronat i el CB Les Franqueses, i entre 
el Patronat i l’AEH 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.  

Al conveni es marca que el Patronat 
Municipal d’Esports serà el responsable 
d’establir la programació i la coordina-
ció d’aquestes activitats, mantenint la 
direcció del programa sota la supervi-
sió de la gerència del Patronat 
Municipal d'Esports. Igualment, el PME 
serà qui sufragarà les despeses 
d’execució dels programes referents 
als següents aspectes: gestió adminis-
trativa, coordinació tècnica, material 
esportiu, instal·lacions esportives, 

llicències, assegurances, arbitratges i 
equips de roba esportiva. Per la seva 
banda, ambdós clubs adquireixen el 
compromís de realitzar el programa 
d’activitats de l'Escola Esportiva 
Municipal i les activitats de promoció a 
les escoles de les Franqueses sota la 
programació, coordinació i supervisió 
del Patronat Municipal d'Esports, així 
com la col·laboració en aquelles 
activitats puntuals que organitzi el 
Patronat Municipal d'Esports.

Finalitza el manteniment 
semestral de la gespa artificial 
dels camps de futbol 
municipals

A finals del mes d’octubre de 2013 van 
finalitzar els treballs de manteniment 
semestral de la gespa artificial dels 
camps de futbol municipal de les 
Franqueses del Vallès per part del 
Patronat Municipal d’Esports.

El manteniment s’ha efectuat als 
camps de futbol 11 i 7 de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, al 
camp de futbol 7 de la Zona Esportiva 
Municipal de Bellavista, al camp de 
futbol de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt i al camp de futbol 
de la Zona Esportiva de Llerona. 

Les tasques de manteniment de la 
gespa van consistir a repassar les 
juntes i l’estat general dels marcatges, 

revisar les males herbes, replantar 
cautxú a les zones més desgastades i 
revisar l’estat general del camp.

Aquestes actuacions de millora 
s’emmarquen dins del pla continuat de 
manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals de les Franque-
ses del Vallès.

El Club Hoquei Les Franqueses 
comença la lliga de veterans

El 28 d’octubre de 2013 el flamant Club 

Hoquei Les Franqueses va disputar el 
partit de la primera jornada de la lliga 
de veterans. 

Va ser un partit molt igualat que el va 
enfrontar a l’Esplugues i que va acabar 
amb derrota franquesina per 1 gol a 4. 
Quan faltaven 5 minuts per a l'acaba-
ment del matx, el resultat era d’empat 

a 1 gol. L’equip visitant va començar a 
pressionar per tota la pista i l’estratègia 
li va donar resultat, ja que va aconse-
guir amb molta fortuna el segon gol. I 
encara va tenir temps per fer pujar al 
marcador l’1 a 4 final.

El grup que s’entrena amb el PME 
per fer la propera edició de la 
Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-
La Garriga es consolida

Durant el mesos d'octubre i novembre 
de 2013 es va anar consolidant el grup 
del programa Entrena la Mitja els 

integrants del qual van fer la inscripció 
al Patronat Municipal d'Esports. Tots 
aquests participants queden els dilluns, 
dimecres i divendres a les 20 h a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall i realitzen l'entrenament que 
dirigeix el Club d’Atletisme A 4 el km.  

Enguany hi ha menys participants, ja 
que molts pobles veïns també realitzen 
aquest programa i perquè molts dels 
participants ja formen part del Club 
d'Atletisme A 4 el km i, per tant, ja 
entrenen de forma regular durant tot 
l'any.
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Ppresentació dels equips del CE 
Llerona

L’1 de novembre de 2013, al matí, va 
tenir lloc al camp de futbol de la zona 
esportiva de Llerona la presentació de 
tots els equips que formen part del Club 
Esportiu Llerona la present temporada. 

En total hi van assistir més de 300 
futbolistes, nois i noies, de diferents 
edats, que formen part dels 26 equips 
del club. També hi van ser presents els 
coordinadors, entrenadors i delegats 
de cada equip i els membres de la junta 
directiva del CE Llerona, així com 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez.

El Club A 4 el km participa amb 
setze atletes a la cursa 
Behovia-San Sebastián

Setze atletes del club d’atletisme 
franquesí A 4 el km van participar el 10 
de novembre de 2013 a la cursa 
Behovia-San Sebastián, de 20 km de 
recorregut. 

Les marques que van fer els corredors 
del Club d’Atletisme A 4 el km són les 
següents: Jaume Aragonès, 1 h 11 min 
31 s; Esteban Romero, 1 h 16 min 49 s; 
Joaquim Cardona, 1 h 18 min 40 s; 
Xavier Roca, 1 h 19 min 15 s; Lluís 
González, 1 h 26 min 50 s; Rafa Lora, 1 
h 29 min 20 s; Carmen Martín, 1 h 30 
min 30 s; David Aldonza, 1 h 31 min 14 
s; Jordi Brillas, 1 h 31 min 16 s; Santi 
Carreras, 1 h 32 min 27 s; Daniel 
Priego, 1 h 35 min 22 s; Sergi Alexan-
dri, 1 h 36 min 34 s; Francesca Parra, 1 
h 44 min 51 s; Montse Nzang, 1 h 47 
min 22 s; Núria Buil, 1 h 50 min 4 s; 
Mireia Massot, 1 h 52 min 9 s.

Les instal·lacions esportives reben 
els visitants de 
l'intercanvi Comenius

Alumnes i professors estrangers del 
programa Comenius van visitar 
diversos indrets del municipi al llarg de 
la setmana de l’11 al 17 de novembre 
de 2013. Com que el projecte se 
centrava en l'esport i la salut, l’Escola 

Joan Sanpera i Torras, que va ser  
l'amfitriona d'aquest intercanvi, va 
convidar el grup de visitants a fer una 
visita a les instal·lacions esportives 
municipals, a més a més de la visita 
històrica a l'ajuntament.

En aquesta visita, que va ser concreta-
ment a les instal·lacions esportives de 
Corró d'Avall, el grup va ser rebut pel 
regidor d'Esports, José Ramírez, i el 
director gerent del Patronat Municipal 
d'Esports, Josep Campaña. Un cop feta 
una breu explicació sobre l'equipa-
ment, alumnes i professors van ser 
obsequiats amb el llibre del 30è 

aniversari del Patronat Municipal 
d'Esports. A continuació se'ls va fer 
una visita guiada per les instal·lacions 
en què van poder veure el pavelló 
poliesportiu, el camp de futbol, les 
pistes de tennis, les pistes de pàdel i la 
piscina.

Els visitants, procedents d'Anglaterra, 
Polònia i Islàndia, van marxar el 
diumenge 17. Al llarg dels dies que van 
ser a Catalunya van conèixer el 
municipi de les Franqueses -inclòs 
l'Ajuntament, el seu principal complex 
esportiu i l'entorn general-, la capital de 
comarca, Granollers, i la ciutat de 
Barcelona.

Presentació dels equips 
d’handbol de les Franqueses de la 
temporada 2013-2014

El 16 de novembre de 2013 va tenir lloc 
la presentació de tots els equips 
d’handbol base del Patronat Municipal 
d’Esports juntament amb els equips del 
club AEH Les Franqueses al Pavelló 
Poliesportiu Municipal de les Franque-
ses.

13 equips conformen l’escola d’handbol 
del PME en la temporada 2013-3014: el 
prebenjamí, benjamí masculí A, 
benjamí masculí B, aleví femení A, aleví 
femení B, aleví masculí A, aleví masculí 
B, infantil masculí, infantil femení, cadet 

masculí A, cadet masculí B i cadet 
femení. Per part de l’AEH Les Franque-
ses enguany presenten dos equips, el 
sènior masculí i el juvenil femení.

A partir de les 19 h va tenir lloc la 
desfilada de tots els equips davant 
d'una grada plena. Acte seguit hi van 
haver els parlaments de les autoritats, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el president de l'AEH les 
Franqueses, Rafael Rosario, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez, que van fer 
entrega d'uns rams de flors i plaques a 
tots aquells jugadors que porten 10 
anys practicant handbol al municipi. 

També es va fer un reconeixement als 
periodistes esportius locals Ramon 
Solé, Miqui Güell i Pol Garcia. Per últim, 
es va fer la tradicional foto de grup i 
després les fotografies individuals de 
temporada per a cada equip. 

Abans de la presentació van tenir lloc 
els partits del juvenil femení contra el 
BM Granollers, a les 16 h, i el del cadet 
masculí A contra l’Esplais de Castelló 
d'Empúries, a les 17.30 h. Un cop 
finalitzada la presentació es va jugar el 
partit del sènior masculí davant el 
Vallag, a les 20.15 h.

Francesc Marsol i Ana Belén 
García guanyen la 2a edició de la 
cursa Els 10 km de les Franqueses

El diumenge 17 de novembre de 2013 
a les 10 h va tenir lloc la segona edició 
de la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses, amb sortida i arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El mal temps, tot i que no va 
impedir que la prova se celebrés, va 
fer, això sí, que alguna de les 620 
persones inscrites es quedés casa. 

No va ser el cas de Francesc Marsol i 
Ana Belén García, que van quedar en 
primer lloc en la categoria masculina i 

femenina, respectivament. Marsol va 
fer un temps de 34 min 48 s i Garcia de 
40 min 34 s.

Jaume Aragonès, secretari del Club 
d’Atletisme A 4 el km, entitat que 
organitza la cursa amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, es va mostrar molt satisfet 
amb el nombre de participants, i va 
confirmar que hi haurà una tercera 
edició de la prova l’any vinent.

A banda de la vessant esportiva, 
aquesta cursa té l’objectiu de recaptar 
diners per a la lluita contra el càncer de 
ronyó. Els diners recaptats enguany (un 
mínim de 3 € per inscrit, segons 
Aragonès, més l’aportació de l’empre-
sa patrocinadora Pfizer i la que fa 
l’Ajuntament de les Franqueses) es 
donaran, com l’any passat, a la 
Fundació Privada Institut Recerca de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El Patronat Municipal 
d'Esports signa un conveni amb 
Alwayssoccer

El matí del 22 de novembre de 2013, 
l'empresa Alwayssoccer i el Patronat 
Municipal d'Esports van signar un 
conveni per a l'organització d'activitats 
de formació i promoció esportiva, 
estades i/o jornades de tecnificació al 
municipi de les Franqueses.

Alwayssoccer és una empresa 
especialitzada en l'organització de 
clubs i escoles de futbol, estades, etc. 
El representant de l'empresa va signar 
el conveni amb el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Es planta una alzina per al Bosc 
de La Mitja

El 27 de novembre de 2013 al matí 
diverses autoritats municipals i 
representans de La Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
van plantar una alzina al Bosc de La 
Mitja. Des de 2003 és tradició fer 
créixer el Bosc de La Mitja (a l'avingu-
da de Sant Julià, 64-66, de Granollers), 
per això cada any s'hi planta un arbre. 
Aquest 2013, com que no es tracta 
d'un any olímpic, s'hi ha plantat una 
alzina. A l’acte hi van assistir els 
alcaldes de Granollers i Canovelles, el 

primer tinent de les Franqueses, Esteve 
Ribalta, el regidor d’Esports de les 
Franqueses, José Ramírez, i també el 
regidor d'Esports de la Garriga, Joan 
Esteban, el president de l’AE La Mitja, 
Toni Cornellas, i el president de la 
Federació Catalana d’Atletisme, Joan 
Villuendas, entre altres personalitats. 
Aquest és un dels actes previs a la 
celebració de la cursa.

La primera passejada per a la 
gent gran del cicle “A cent cap als 
cent” té lloc a les Franqueses

El 28 de novembre de 2013 va tenir lloc 
a les Franqueses la primera caminada 
dins el cicle de passejades A cent cap 
als cent que organitza la Diputació de 
Barcelona juntament amb els pobles i 

ciutats adjuntats. Aquest programa va 
destinat a persones de més de 65 anys 
que fan activitat esportiva en el seu 
municipi.

Els pobles convidats van ser Castellde-
fels, Vilanova i la Geltrú i Santa 
Perpètua de Mogoda. En total, uns 170 
participants, que van poder gaudir dels 
camins i espais de les Franqueses. 

La passejada va començar al voltant de 
les 10 h des del Complex Esportiu 
Municipal en sentit Milpins, on es va fer 
una parada per esmorzar i on seguida-
ment es va reprendre la passejada, que 
va arribar fins a Corró d'Amunt. Un cop 
allà es va fer el dinar de germanor i la 
cloenda de l'acte.

Durant la passejada i tota la jornada hi 
va ser present el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Presentació dels equips del CF Les 
Franqueses

Després de l’ajornament del passat 16 
de novembre per mal temps, el 30 de 
novembre de 2013 va tenir lloc a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall la presentació oficial del CF Les 
Franqueses d’aquesta temporada 
2013-2014. L’acte va començar a les 
16 h amb la desfilada dels 21 equips del 
club, uns 170 jugadors en total.

Després de les fotos oficials de cada 
equip, que es van fer amb els cotxes 
d’època que estaven a la gespa i que 
van cedir per a l’ocasió els patrocina-
dors del club, es va jugar el partit de 3a 
Divisió Catalana que enfrontava el 
primer equip del CF Les Franqueses 
contra l’Olímpic de la Garriga, i que va 
acabar en empat a 1 gol.

DESEMBRE 2013

Els equips prebenjamí i 
benjamí masculí d’handbol del 
PME assisteixen a la Trobada 
Handbolicat de la Llagosta

El 6 de desembre de 2013 va tenir lloc 
a la Llagosta la Trobada Handbolicat de 
la Marató de TV3 on cada any 
participen equips d'handbol de les 
Franqueses. Aquest any era el torn 
dels equips prebenjamí de la Laura 
Saperas i del benjamí masculí del Joan 
Lax. La matinal va consistir a jugar 
partits en format triangular davant 
equips com el Granollers, la Llagosta i 
el Polinyà. Un bon matí gaudint de 
l'esport, companyonia i joc net amb els 
companys d'altres municipis.

El Barça, el Vila-real i la Fundació 
Marcet, campions de la Interna-
tional Golden Cup 2013

El FC Barcelona en categoria aleví, el 
Vila-real CF en benjamí i la Fundació 
Marcet en prebenjamí van ser els 
equips campions de la segona edició de 
la International Golden Cup que es va 
disputar entre el 6 i el 8 de desembre a 
les Franqueses i a la Garriga. 

Han jugat el torneig més de 50 equips, 
alguns provinents d’Itàlia, com la 
Roma, o d’altres punts de l’Estat 
espanyol, com l’Atlético de Madrid, el 
Vila-real o el Rayo Vallecano, i de clubs 
tan destacats del futbol català com el 
FC Barcelona, el Cornellà, el Sant 
Andreu o l’Europa; uns 700 jugadors 
d’entre 6 i 12 anys d’edat, que han 
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Bateig del km 7 de la Mitja 
Marató amb el nom d’Alfredo 
Codina

El 8 de gener de 2013 es va fer l'acte 
de bateig d'un quilòmetre més de la 
Mitja Marató Granollers-Les Franque-
ses-La Garriga, el km 7, dedicat en 
aquesta ocasió al garriguenc Alfredo 
Codina. El km 7 de la Mitja es troba just 
al davant de l’entrada de la urbanitza-
ció Els Gorchs, a Llerona.

El mateix Alfredo Codina Casals, de 76 
anys, acompanyat dels seus fills Josep i 
Marc, va col·locar la rajola. L’acte va 

comptar amb la presència de l’alcalde 
de les Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, el de Granollers, Josep 
Mayoral, la de la Garriga, Meritxell 
Budó, l’alcalde de Canovelles i 
president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, José Orive, el president 

de l’Associació Esportiva La Mitja, Toni 
Cornellas, així com diversos regidors 
d’aquests ajuntaments i col·laboradors 
de la Mitja.

Toni Cornellas va explicar l’homenatge 
a Alfredo Codina per la seva dedicació 
durant tots aquests anys a la prova. 
Codina es va mostrar molt agraït i 
satisfet de “col·laborar amb tot el que 
es pugui amb el municipi i amb la 
comarca, crec que és el que s’ha de 
fer”. Codina va ser reconegut com a 
ànima i “speaker” de la prova.

60 jugadors participen a la 
jornada de lliga de bàdminton del 
campionat del CEVO

El diumenge 13 de gener de 2013 va 
tenir lloc al pavelló poliesportiu 
municipal de les Franqueses del Vallès 
la jornada de lliga de bàdminton 
corresponent al campionat del CEVO 
(Consell Esportiu del Vallès Oriental). 

Hi van prendre part jugadors de totes 
les poblacions del Vallès Oriental amb 
uns 60 participants entre les diferents 
categories d’infantil, cadet i juvenil, 
masculí i femení. 

L’actuació dels jugadors locals va ser 
notable dins del rànquing. Marta 
Guirado va guanyar en la seva 
categoria en imposar-se a la final a una 

altra jugadora del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, Laura 
Pares, en categoria juvenil femenina. 

En categoria cadet masculí, Borja 
Vinagre va guanyar la seva eliminatòria 
arribant a la final després de superar en 
la semifinal Mario Maqueda, també 
jugador local.

El Club de Tir amb Arc de les 
Franqueses participa al XLVI 
Campionat de Catalunya

El XLVI Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc i el VI Campionat Para-Ar-
chery celebrat el diumenge 13 de 
gener de 2013 a Castellar del Vallès va 
comptar amb la major participació de la 
història: 192 esportistes. Es van 
proclamar 26 nous campions de 
Catalunya.
 
Els arquers més joves del Club de Tir 
amb Arc de les Franqueses van fer 
gala d’una gran serenitat en la 
competició i van suportar sense queixa 
el fred que feia al pavelló. Destaca la 
medalla de bronze aconseguida per 
Izan Garcia en la modalitat d’arc 
recorbat en categoria esquirol amb 250 
punts i la cinquena posició en la 
mateixa modalitat de Joan Arnal amb 
233 punts. Guerau Camí va aconseguir 
medalla d’or en la modalitat d'arc nu 
categoria esquirol. Els germans Oriol 

Ros i Adrià Ros van quedar sisens. El 
primer en arc recorbat cadet i el segon 
en arc recorbat aleví.
 
El president del Club, Juan Antonio 
Galo, va competir en arc compost 
categoria sènior. Li van faltar molt pocs 
punts per passar a les eliminatòries 
però va estar tota la jornada donant 
suport als companys. Ángel Galiano es 
va enfrontar en les eliminatòries amb el 
qui va ser finalment el campió de 
Catalunya en la modalitat d’arc nu 
sènior.

Lliurament de l’equipament 
esportiu als monitors del Club A 4 
el km que col·laboren amb el 
programa Entrena la Mitja

El 15 de gener de 2013 va tenir lloc a la 
sala de plens de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès el lliurament de 

l’equipament als monitors del Club A 4 
el km que van col·laborar amb el 
programa Entrena La Mitja a les 
Franqueses. Amb aquest acte es va 
reconèixer la seva tasca envers la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

L’acte va comptar amb la presència del 
regidor d’Esports, José Ramírez, el 
president del club d’atletisme franquesí 
A 4 el km, Toni Flores i, en representa-
ció de l’Associació Esportiva La Mijta, 
Toni Cornellas i Joan Villuendas. Es van 
lliurar 25 equipaments per als monitors, 
que en aquesta edició va comptar amb 
més de 130 inscrits. El paquet constava 
d’una samarreta de màniga curta, unes 
malles i un tallavent.

Les jugadores de l’amateur 
femení del CF Bellavista Milán fan 
un calendari per aconseguir 
recursos econòmics

Les components de l’equip amateur 
femení del CF Bellavista Milán van fer 

un calendari del 2013 amb l’objectiu 
d’obtenir ingressos extres amb la seva 
venda que ajudessin a cobrir el 
pressupost de la temporada.

Aquest conjunt milita en la màxima 
categoria territorial catalana la qual 
cosa suposa un augment de despeses 

molt considerable en relació a la 
categoria on jugaven la campanya 
anterior. Es van editar un total de 500 
calendaris que es venien a un preu de 5 
euros cadascun. Com és habitual en 
aquest tipus de calendari, les jugadores 
de l’amateur femení del CF Bellavista 
Milán sortien als diferents mesos de 
l’any.

Gran tarda d’handbol a les 
Franqueses amb el partit entre el 
BM Granollers i l’US Ivry francès

Les Franqueses del Vallès va viure el 
17 de gener de 2013 una fantàstica 
tarda d’handbol al Pavelló Poliesportiu 
Municipal amb el partit internacional 
que va enfontrar el BM Granollers i 
l’US Ivry, equip de la lliga francesa. Els 
dos equips van jugar amb molta 
intensitat oferint grans moments 
d'handbol. A la mitja part del partit es 
va sortejar una samarreta del BM 
Granollers signada per tots els jugadors 
del primer equip, que va anar a parar a 
una seguidora de l'equip francès. 
Durant el descans també es va 
aprofitar per fer un partidet entre 
l’equip aleví masculí de les Franqueses 
i el del BM Granollers. El resultat final 
del partit entre el BM Granollers i l’Ivry 
francès va ser de 31-26 a favor dels 
primers.

Alta participació al XXI Cros 
Escolar i al XVIII Cros Popular 
malgrat les previsions de mal 
temps

El dissabte 19 de gener de 2013 es va 
celebrar el XXI Cros Escolar i el XVIII 

Cros Popular de les Franqueses del 
Vallès amb una participació molt 
elevada: un total de 430 corredors i 
corredores, una vintena menys que a 
l’edició de l’any passat. Són unes xifres 
molt positives si es tenen en compte les 
previsions d’intenses pluges que hi 
havia per a aquest dia.

La prova, organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports amb la col·labora-
ció del Club Fondistes Bellavista, el club 
A 4 el km, el CB Les Franqueses i 
l’AEH Les Franqueses, amb el suport 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
es va disputar al parc de Milpins de 
Corró d’Avall, com l’any passat.

Com és habitual, les primeres curses 
que es van fer, a partir de dos quarts 
de deu del matí, van ser les dels 
corredors de més edat per tal que els 
nois i noies més petits participessin 
quan les temperatures fossin més altes, 
per bé que el temps va ser molt millor 
de l’esperat i només va ploure en 
alguns moments.

El guanyador del Cros Popular en 
categoria masculina va ser Toni 
Antúnez, de l’equip Aire Esport, mentre 
que en categoria femenina es va 
imposar Carmen Martí, del club A 4 el 
km.

A continuació es van disputar les 
proves de cadet masculí (Andrés 
Campoy, CA Canovelles) i femení 
(Núria Carbonell, CA Montornès), 
infantil masculí (Nabil Aldori, EE la 
Garriga) i femení (Carla Pérez, CA 
Montornès). Cap a les 11 del matí va 
tenir lloc la primera entrega de premis 
de les curses disputades.

A la segona part de la matinal es van 
córrer les curses dels més petits, de 

major a menor edat. Els guanyadors a 
les diferents categories van ser: aleví 
masculí, Álex Salgado, EE la Garriga; 

aleví femení, Inas Kajtih, EE la Garriga; 
benjamí masculí, Álex Lozano, CA 
Granollers; benjamí femení, Aymara 
Danieluk, CA Granollers; prebenjamí 
masculí, Pol Granado, CA Canovelles, 
prebenjamí femení, Carla Casellas, 
Escola Guerau de Liost; mini masculí, 
David Mateos, Escola Colors, i mini 
femení, Noa Robles, Escola Guerau de 
Liost.

El lliurament de premis va anar a 
càrrec de l’alcalde de les Franqueses 
del Vallès, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports, José Ramírez, i els represen-
tants del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental Santi Gener i Maria Antònia 
Jorba. Tots els participants van rebre 
una samarreta commemorativa i 
esmorzar al finalitzar cada cursa. 

Finalitza el Taller de Danses 
realitzat a l’Escola Camins dins 
del programa d’activitats esporti-
ves per a les escoles

La penúltima setmana de gener de 
2013 va finalitzar el Taller de Danses 
que va tenir lloc a l’Escola Camins dins 
del Programa Esportiu per a les 
Escoles del Patronat Municipal 
d’Esports. “Peu Polidor”, “La masove-
ra”, “El ball de la civada”... van ser 
algunes de les danses populars 
catalanes que els alumnes de 1r de 
Primària de l’Escola Camins van ballar 
dins de les classes d’iniciació a la 
Dansa que el Patronat Municipal 

d’Esports porta a terme als centres 
escolars del municipi, a través del 
Programa d’Activitats Esportives per a 
les escoles 2012-2013.

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, 
campió de Catalunya

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, i Cristina 

Sanz, del Club Diagonal, es van 
proclamar campions del XVI Campionat 
de Catalunya, celebrat del 9 al 27 de 
gener de 2013 a les instal·lacions de 
Baix Bowling de Sant Vicenç dels 
Horts.

Artur Colomer, amb un total de 3.825 
pals, (212,50 de mitjana) va guanyar 
amb comoditat la final que va tenir lloc 
el 26 de gener, seguit per Álvaro-José 
Cardona, del Club Barcelona (3.735 
pals). Marcial Ovide (3.675 pals), del 
BC Diagonal de Barcelona, amb una 
sèrie final de 1.301 pals, va assolir la 3a 
posició.

Diumenge 27 va ser el torn de la final 
femenina, Cristina Sanz (3.414 pals), 
del Club Diagonal, va guanyar la prova 
en una ajustada final amb la seva 
companya d’equip Roser Romero 
(3.322 pals) i Lia Mojarro (3.291 pals), 
del Club Seven-3 de Sant Esteve 
Sesrovires.

Les millors sèries va ser per a Marcial 
Ovide i Roser Romero amb 1.301 i 
1.211 pals respectivament, i les millors 
partides les van assolir Cristina Sanz, 
amb 244 pals, i Artur Colomer, amb 
268 pals. 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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El campió olímpic Kiprotich 
guanya la Mitja més 
multitudinària

La 27a edició de la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
disputada el diumenge 3 de febrer de 
2013 va ser la més multitudinària de les 
celebrades fins ara, amb 10.000 
corredors, 2.000 més que en la 
passada edició.

El favorit de la prova, l’actual campió 
olímpic Stephen Kiprotich es va 
imposar amb un temps d’1 h 01 min 15 
s, seguit a 3 segons de Carles Castillejo, 
que va fer una excel·lent cursa. 

Amb aquesta marca Castillejo va batre 
el rècord de Catalunya. En tercer lloc 

va quedar el kenyà David Maru, amb un 
temps d’1 h 3 min 53 s.

En categoria femenina la primera atleta 
va ser la kenyana Jebichi Yator, amb 1 
h 14 min 24 s; la segona, Vanessa 
Veiga, amb 1 h 15 min 1 s; i la tercera, 
la navarresa Raquel Gómez, amb 1 h 
15 min 26 s.

També s’ha de destacar, com passa 
des de fa anys, la gran afluència de 
públic als carrers animant els atletes al 
llarg del recorregut. Al seu pas per les 

Franqueses els atletes també van 
comptar amb el suport de l’Escola 
Municipal de Música Claudi Arimany de 
les Franqueses del Vallès. El Combo de 
l’escola va interpretar diverses peces 
musicals mentre els corredors feien la 
cursa.

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez, van seguir la prova al llarg del 
matí i també van ser presents al 
lliurament de premis de premis que es 
va realitzar en finalitzar la cursa.

Mònica Ausàs i Francesc Garcia, 
elegits millors esportistes 
amateurs a la XVII Nit de l’Esport 
de les Franqueses

La XVII Nit de l’Esport de les Franque-
ses del Vallès, que es va celebrar el 
divendres 8 de febrer, va tornar a ser 
un èxit. 

Més de 400 persones van assistir a 
l’acte organitzat pel Patronat Municipal 
d’Esports en el qual es fa un reconeixe-
ment públic i es premia aquells 
esportistes, persones i entitats 
esportives locals que van destacar pels 
seus èxits i dedicació durant la 
temporada 2011-12.

En aquesta edició es va premiar 
Mònica Ausàs, del Club Balonmano 

CLEBA León, i Francesc Garcia, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses, com a 
millors esportistes amateurs.

Cal destacar que la gala va comptar la 
presència de la granollerina Laia Pons, 
medallista olímpica als Jocs de Londres 
amb l’equip espanyol de natació 
sincronitzada. A més de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
també regidors de l’equip de govern 
Rosa Maria Isidro, Rosa Maria Pruna, 
Esteve Ribalta, Josep Randos, Gisela 
Santos i Vanessa Garcia, eren presents 
a l’acte el director general de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya, Gerard 
Figueras, el diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom, 
el coordinador d’Esports de la Diputa-
ció de Barcelona, Daniel Laga, i el 
senador i president de la Taula 
Assessora de l’Esport Català, Josep 
Maldonado.

El programa de la nit es va iniciar amb 
el lliurament dels diplomes als 73 
nominats i nominades, esportistes de 
les categories promoció masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1999 i 
2003), categoria formació masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1994 i 
1998), categoria amateur masculí i 
femení (nascuts al 1993 i anys 
anteriors) i categoria millor entrena-
dor/a. Després del sopar es va donar 
pas al lliurament dels guardons 
corresponents a les gestes esportives 
en reconeixement per haver assolit 
destacades fites durant la temporada 
2011/2012, als mèrits personals i als 
premis especials.

Acte seguit va arribar l’hora de 
conèixer els millors esportistes en les 
diferents categories. El premir al millor 
entrenador/a va ser per a Xavier 
Corbinos, del Patronat Municipal 

d’Esports, secció handbol, campió de la 
lliga infantil femení d’handbol, 2n 
classificat a la fase sector del Campio-

nat d’Espanya i 3r al Campionat de 
Catalunya. En categoria promoció 
femení, el guardó va ser per a Wiam 
Koubiss, del Karate Nokachi, campiona 
de Catalunya en la disciplina de kumite 
individual i per equips i subcampiona 
de Catalunya en la disciplina de kata. 
En categoria promoció masculí el premi 
va ser per a Oriol Miró, de la Unió 
Ciclista Les Franqueses, guanyador de 
la triatló de l’Ametlla i de la duatló 
d’Altafulla i tercer a la duatló de 

Granollers. En categoria formació 
femení va ser premiada Tania Henán-
dez, del Club Natació Granolers, 
campiona d’Espanya i de Catalunya 
d’hivern i estiu de combo i membre de 
la selecció espanyola infantil de natació 
sincronitzada. En categoria formació 
masculí el guardó va ser per a Pol 
Torres, del BM Granollers, campió de 
Catalunya i d’Espanya per equips i 
subcampió d’Espanya amb la selecció 
catalana. 

Els darrers premis van ser per als 
millors esportistes en categoria 
amateur. En amateur femení la 
guanyadora va ser Mònica Ausàs, del 
Club Balonmano León, jugadora a la 
lliga ABF d’handbol femení, la màxima 
categoria estatal, i membre de la 
selecció espanyola júnior. En categoria 
amateur masculí el guanyador va ser 
Francesc Garcia, de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, 3r classificat en categoria 
elit al campionat de ciclocròs de Lleida, 
4t al ciclocròs de Mataró, 5è a la prova 
del Campionat de Catalunya de Vic i 5è 
a la prova del Campionat de Catalunya 
de Ciclocròs disputada a Corró d’Avall. 

Golbol i corfbol durant la Setmana 
Cultural a l’escola Guerau de Liost

L’escola Guerau de Liost va celebrar, 
del 4 al 8 de febrer de 2013, la 10a 
Setmana Cultural, dedicada enguany a 
“La Vida Saludable”. Durant aquests 
dies es van fer un munt d’activitats 
sobre la bona alimentació, les actituds 

positives i optimistes que ens fan ser 
feliços i també l’activitat física. Entre 
d’altres, es van practicar dos esports 
poc coneguts com el golbol i el corfbol, 
i van poder provar l’experiència de 
desplaçar-se en una cadira de rodes. 
Aquests esports tenen com a principal 
característica que són integradors. Així, 
el golbol el practiquen esportistes 
invidents o deficients visuals i al corfbol 
els equips són mixtos, formats per 
quatre homes i quatre dones.

Més de 350 participants a la 
pedalada L’Aventura és l’aventura 
2013 de la UC Les Franqueses

La pedalada L’Aventura és l’aventura, 
que es va disputar el diumenge 17 de 
febrer de 2013, va tornar a ser un èxit, 
amb 370 participants. La prova, 
organitzada per la Unió Ciclista Les 
Franqueses amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports tenia dos circuits, 
amb sortida i arribada al parc de 
Milpins de Corró d’Avall.  El primer 
circuit, de dificultat alta, era un 
recorregut de 40 km mentre que el 
circuit de dificultat mitjana-baixa era de 
20 km. El guanyador de la cursa en 
categoria masculina va ser Marc 
Trater, mentre que Anna Villar es va 
imposar en categoria femenina. L'acte 

de lliurament dels trofeus va comptar 
amb la presència de l'alcalde de les 
Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, i del regidor d'Esports, José 
Ramírez, així com del president de la 
UC Les Franqueses, Toni Serra. Tots 
els participants van ser obsequiats amb 
una samarreta commemorativa i 
l'esmorzar.

El Facebook del Patronat 
Municipal d’Esports supera els 
1.000 seguidors en el seu primer 
any de creació

A punt de complir-se (març 2013) l’any 
de la creació del Facebook del Patronat 

Municipal d’Esports de les Franqueses 
del Vallès aquest projecte de comunica-
ció 2.0 ja compta amb 1.100 seguidors.

La presència del PME al Facebook, que 
es va produir al mes de març del 2012, 
s’orientava cap a la difusió dels 
esdeveniments i activitats esportives 
que es realitzen al municipi. Aquest 
objectiu de comunicació, de generació 
de debats i d’interacció amb la 
ciutadania que és el Facebook s’està 
aconseguint plenament.

La presència del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses a les 
xarxes socials es complementa amb el 
Twitter, que també s’utilitza per donar a 
conèixer notícies esportives, l’agenda 
esportiva del cap de setmana i 
informacions puntuals.

El Twitter del PME és @Pmesportslf i 
l’adreça de Facebok és www.face-
book.com/patronatmunicipaldes-
ports.lesfranqueses.

Bona experiència de l’Escola de 
Bàsquet a la visita al Palau 
Blaugrana per veure un partit de 
l’Euroleague

El 28 de febrer de 2013 una expedició 
de quaranta persones va assistir al 
partit d’Euroleague entre el Futbol Club 
Barcelona i el Kimski de Moscou. Com 

cada any el Patronat Municipal 
d’Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses organitzen la tradicional 
sortida anual al Palau Blaugrana per 
veure un partit en directe. En aquesta 
ocasió els prop de quaranta franque-
sins van poder veure l’escalfament en 
directe dels jugadors. 

Els més petits, emocionats, van poder 
fotografiar-s’hi. Per la seva banda, els 
jugadors es van mostrar molt simpàtics 
i atents. En un partit molt intents es va 

acabar imposant el FC Barcelona per 
71 a 69.
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Dues seleccions universitàries 
japoneses d’handbol 
s’enfronten als equips de les 
Franqueses

El dimarts 5 de març de 2013 va tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses del Vallès dos partits 
d'handbol de caire amistós amb dues 
seleccions universitàries japoneses que 
realitzaven una estada a Barcelona. 

En un partit es van enfrontar l'equip 
cadet femení de l'Handbol Les 
Franqueses amb el Chugoku Handball 
University Japan, i al segon l'equip 
sènior masculí i el Shikoku Handball 
University Japan. La bona predisposi-

ció per part dels combinats va perme-
tre veure un gran espectacle. 

Com a mostra de benvinguda es va 
entregar a les seleccions japoneses 
unes banderoles representatives i uns 
pins de la celebració del 30è aniversari 
del Patronat Municipal d’Esports. Els 
capitans Paula Bertos i Santi Tomàs 
també van entregar sengles plaques 
commemoratives als capitans dels 
equips japonesos. Acabats els partits es 
va fer una fotografia de grup amb tots 
els presents. 

El regidor d'Esports, José Ramírez, 
acompanyat del president, Rafael 
Rosario, i altres directius de l’AEH Les 
Franqueses, va lliurar de record per la 
seva estada al municipi franquesí una 
reproducció de la façana de l'Ajunta-
ment als dos conjunts universitaris 
japonesos. Finalment es va servir un 
petit refrigeri per a tots els jugadors i 
jugadores.

Donació dels beneficis de la cursa 
“Els 10 km de les Franqueses” a 
l’Hospital de Sant Pau

El 12 de març de 2013 a la tarda es va 
fer a l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona l'acte de donació dels 
beneficis de la cursa Els 10 km de les 
Franqueses amb la presència del Club 
d'Atletisme A 4 el km de les Franque-
ses del Vallès i la Fundació Privada 
Institut Recerca de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP).

Per part de l'IRHSCSP hi van assistir el 
Dr. Barnada, director del servei 
d'Oncologia de l'Hospital de Sant Pau, i 

el Dr. Kulisevsky, Director General 
IRHSCSP, i per part del club A 4 el km 
la impulsora de la cursa, Meritxell 
Riera, i el vicepresident de l’entitat, 
Javier Ramírez.

El Club A 4 el km va lliurar als repre-
sentants de l’hospital un taló per un 
import de 2.415 €, que correspon als 
beneficis que es van assolir a la 1a 
cursa benèfica Els 10 de les Franqueses 
celebrada el 18 de novembre de 2012. 

Els diners es destinaran al Servei 
d'Oncologia Mèdica per realitzar 
estudis d'investigació per a la curació 
del càncer de ronyó.

Sortida del grup d’Activitat Física 
per a la Gent Gran a Manresa

El divendres 15 de març de 2013 el 
grup d’Activitat Física per a la Gent 
Gran va realitzar una sortida al municipi 
de Manresa. Aquesta activitat 
s'emmarca dins del programa de 
passejades “A cent cap als cent”, de la 
Diputació de Barcelona.

El punt de trobada del grup va ser 
l’habitual en aquestes ocasions, el 
Complex Esportiu Municipal de les 

Franqueses, per agafar l’autocar i 
dirigir-se cap a Manresa. Un cop allà 
van rebre els representants de la resta 

de municipis que també participaven 
en l’activitat: Corbera del Llobregat, El 
Prat del Llobregat i Manresa, 350 
participants en total.

La caminada va iniciar-se a les 9.30 h 
al Complex El Congost i van anar fins a 
la Torre de Santa Caterina, per 
continuar la marxa fins a l’Ermita de la 
Guia i, per últim, el darrer tram fins al 
Parc del Cardener. Va ser un recorre-
gut d'11 km. Per finalitzar l’activitat, es 
va realitzar un dinar de germanor amb 
tots els grups.

Finalitza el torneig de Pàdel 
Blackcrown Les Franqueses

El 4 de març de 2013 va començar el 
Torneig de Pàdel Blackcrown organitzat 
per +9 Pàdel i Blackcrown amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. En aquesta competició hi 
van participar 80 parelles repartides en 
les diferents categories: masculí B i C, 
femení B i C i mixta B i C.

El torneig havia de finalitzar el 10 de 
març però a causa de la pluja va 
acabar el dissabte 16 de març. Aquest 
últim dia es van jugar les finals de cada 
categoria i es va fer l’entrega de 
premis, que va comptar amb la 
presència de l’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, i del regidor 
d’Esports, José Ramírez. Tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l’organització i també van 
entrar en el sorteig de diferents regals.

Set equips de les Franqueses 
participen a la Trobada de Mini-
handbol

El 17 de març de 2013 va tenir lloc la 
trobada de minihandbol a Granollers. 

Els equips de les Franqueses que van 
participar-hi van ser un total de set: 1 
prebenjamí, 2 benjamins masculins i 1 
femení, 2 alevins masculins i 1 femení.

El torneig consistia a jugar una fase 
prèvia i a continuació els equips 
classificats jugaven la fase final. El 
prebenjamí i el benjamí masculí van 
passar a la fase final. Van perdre 
davant els que finalment van acabar 
guanyant el torneig, l'Handbol Bordils i 
el BM la Roca 1.

Amb tot, s’ha de destacar la bona 
representació i participació per part de 
tots els jugadors a la trobada i 
felicitar-los per la gran feina feta.

Dos equips del PME a la Trobada 
d’Escoles de Bàsquet

El 17 de març de 2013 es va realitzar la 
tradicional Trobada d'escoles de 
bàsquet que organitza l'Escola Pia de 
Granollers. Dos equips de l'Escola de 
Bàsquet del Patronat Municipal 
d'Esports van participar d'aquesta 
divertida i entretinguda trobada matinal 
que va combinar bàsquet i diversió.

En aquesta edició la trobada es va 
realitzar al Pavelló Congost de 
Granollers i per a molts jugadors/es va 
ser el seu primer partit amb reglament. 
Per part franquesina, van participar-hi 
els equips entrenats per Josep Lozano i 
l'equip dirigit per Sarai Budia i Carla 
Alacambra, tot i que també van anar-hi 
jugadors del grup de l’Escola que 
entrena Guillem Estrada.

El format de trobada d'aquest any 
combinava partits de bàsquet i 
concursos individuals, amb altres 
activitats esportives. Un cop acabats 
els partits i activitats, tots els partici-
pants van ser obsequiats amb un regal 
commemoratiu.

Exitosa participació als 
Tornejos de Setmana Santa 2013 
dels equips de bàsquet del PME

Les vacances de Setmana Santa no 
van aturar el bàsquet. Així, els equips 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
categories mini masculí i cadet femení 
van participar en el X Torneig de 
Cambrils i el I Torneig Mercat del Ram 

de Vic, respectivament.

El mini masculí, entrenat per la Carla 
Alacambra i la Sarai Budia, va estar 
cinc dies a terres tarragonines en un 
torneig de primer nivell on es van 
combinar activitats basquetbolístiques i 
experiències de convivència que molts 
d’ells no oblidaran. Esportivament, van 
assolir la millor classificació en els 
darrers anys de participació: el cinquè 
lloc. El dissabte 23 de març de 2013 
van començar el torneig contra l’equip 
local de Cambrils perdent per un ajustat 
64-58 en un partit d’allò més trepidant. 
L’endemà es van imposar al BC Sant 
Quirze per 67-54 en un molt bon partit 
dels jugadors entrenats per la Carla. 
Molt encert en el llançament i un forta 
defensa tota la pista van ser les claus 
de la victòria. A la tarda, l’esforç del 
matí els va passar factura i van perdre 
per 65-38 contra el Toulouse francès. 
La derrota contra el Toulouse va 
condemnar l’equip a haver de lluitar pel 
cinquè lloc. En aquesta fase es va 
imposar al Bàsquet Altafulla per 70-17 i 
a la darrera jornada es va imposar per 
un contundent 52-33 a l’Escola El 
Salvador de Saragossa. 

El miler de jugadors que van participar 
en aquest torneig (44 equips de 4 
categories diferents) van passar el 25 
de març a les instal·lacions de Port 
Aventura.

Pel que fa al torneig cadet femení, 
l’equip entrenat pel Toni Olivares i 
l’Albert Pericas va fer un paper molt 
digne al I Torneig Mercat del Ram de 
Vic-Femení Osona. La competició, de 
tres dies, es va iniciar el 25 de març i 
les franquesines també van debutar 
amb victòria ajustada i treballada 
contra el CB Torelló (46-50). En el 
següent partit, contra les amfitriones, el 
Femení Osona, van caure en un mal 

partit per 32-49. I en el darrer partit 
d’aquesta primera fase, l’equip 
franquesí va caure derrotat contra 
l’equip italià del Fanfulla. La superioritat 
física de les italianes les va portar a 

perdre per un contundent 34-60. 
Aquesta derrota les portava a lluitar 
per la cinquena posició i en aquesta 
lluita, primer es van imposar de forma 
còmoda al Femení Osona B per 57-35 i 
en el darrer partit de la competició van 
caure derrotades per l’Askatuak de 
Sant Sebastià per un clar 37-60.

Aida González i Judith Berruezo, 
medalla de bronze al 
Campionat europeu de Twirling 

Les franquesines Aida González i Judith 
Berruezo, components del Club Twirling 

La Torreta van obtenir medalla de 
bronze al campionat d'Europa celebrat 
a Amsterdam els dies 28, 29 i 30 de 
març de 2013. A la competició hi van 
prendre part clubs procedents de 
Bèlgica, Noruega, Croàcia, Itàlia i 
França, a més d’Holanda, el país 
amfitrió.

L'infantil masculí d'handbol de les 
Franqueses guanya el Torneig de 
Calella

Després de fer un campionat molt 
complet, l’infantil masculí d’handbol del 
PME Les Franqueses va guanyar el 
prestigiós Torneig de Calella de 2013, 
que va tenir lloc durant el període de 
Setmana Santa. L’equip franquesí va 
superar a la semifinal un equip alemany 
a priori més fort físicament i amb més 
llançament. La final, contra l'Epic 
Casino de Matadepera, va acabar en 
empat. Per determinar el guanyador es 
va realitzar una pròrroga on qualsevol 
petit error donaria la victòria a un o 
altre equip. El punt d’inflexió el va 
posar l'equip franquesí, que es va 
acabar emportant una final molt 
treballada i demostrant els mèrits que 
els van portar a aconseguir del títol de 
campions.
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El conseller Felip Puig repeteix a 
les trobades de petanca de les 
Franqueses

La XVI Trobada de Petanca, organitza-
da pel Club Petanca Corró d’Amunt i el 
Patronat Municipal d’Esports, es va 
celebrar el dissabte 6 d’abril de 2013 a 
la zona esportiva de Corró d’Amunt. 
Diverses entitats del municipi, el CP 
Bellavista, el CP Corró d’Amunt, el CP 
Llerona i el CP Casal d’Avis de Corró 
d’Avall i el de Bellavista, s’havien citat 
per gaudir d’una matinal amistosa. 

El conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, va participar a la Trobada. 
L’afició del conseller per la petanca és 
coneguda i en diverses ocasions ha 
practicat aquest esport amb les entitats 
del municipi. El conseller Felip Puig i 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, van competir entre ells i 
l’alcalde va resultar-ne el guanyador 
–era la primera vegada que superava 
el conseller. En un ambient distès el 
conseller va assegurar que si hagués 
sabut que l’alcalde estaria tan content 
de guanyar-lo li hauria donat peixet en 
trobades passades. Felip Puig va agrair 
la rebuda del poble de Corró d’Amunt i 
va destacar el gran ambient per part de 
tots els jugadors al llarg de la jornada.

Les partides van començar a les nou 
del matí i es van allargar fins a la una. 
A mig matí, pels volts de les deu, es va 
fer una parada per gaudir d’un 
esmorzar de forquilla i ganivet. Un cop 
acabat l’àpat es va entregar un record 
als representants de les entitats de 
petanca de les Franqueses i tots els 
assistents van rebre un metre per, tal i 
com va dir l’alcalde, “establir una única 
mesura quan juguem”. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
regalar al conseller un exemplar del 
llibre que commemora el 30è aniversa-
ri del Patronat, “30 anys al teu costat”, i 
un clauer. Tant el regidor José Ramírez 
com el director-gerent del Patronat 
Municipal d’Esports, Josep Campaña, 
també van jugar a petanca. La regidora 
de Sanitat i Gent Gran i Agricultura, 
Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria 
Pruna, també va fer acte de presència 

a la trobada.

270 ciclistes participen al XVIII 
Trofeu BTT Corró d’Amunt

El Club Ciclista Corró d’Amunt va 
organitzar el XVIII Trofeu BTT Corró 
d’Amunt el diumenge 7 d’abril de 2013. 
La cursa era vàlida per a l’Open 
Barcelona i la Kid’s Cup, i va reunir més 
de 270 ciclistes. El recorregut tenia una 

distància de 7 km exigents i alhora 
divertits per als participants. L’itinerari 
de la Kid’s Cup tenia una distància de 
350 m. El president del CC Corró 
d’Amunt, Josep Mauri, va dir que el 
circuit és dels més valorats pels 
ciclistes gràcies a la combinació de 
zones molt tècniques. 

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, van valorar el 
paisatge de Corró d’Amunt com a ideal 
per a la pràctica de la BTT. Els boscos 
frondosos amb pistes forestals ràpides 
són de les preferides pels amants 
d’aquest esport. 

La Trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix un centenar de nens i 
nenes

Un centenar de nens i nenes va 
prendre part a la tradicional Trobada 
d'escoles de bàsquet de les Franqueses 
2013 que es va celebrar el cap de 
setmana del 13 i el 14 d’abril al pavelló 
poliesportiu municipal.

Un total de 110 participants d'onze 
equips van prendre part a la jornada 
que va organitzar el Patronat Municipal 
d'Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses.

L'activitat, d'allò més divertida i 
didàctica, suposava el primer “partit” 
de la seves carreres basquetbolístiques 
per a molts. Es van jugar partits, tot 
separant tres categories (2005, 2006 i 
2007). Els clubs participants van ser: el 

PME Les Franqueses, el CB Lliçà 
d'Amunt, el CB Vila de Montornès, el 
CB Santa Perpètua i l'Escola Pia de 
Granollers. Els partits es van disputar 
amb les normes del reglament del 
minibàsquet, on no hi ha puntuació, per 
fomentar el principi bàsic d'aquest 
reglament, jugar. Entre partit i partit, 
l'organització de la trobada, els 
entrenadors de bàsquet del PME Les 
Franqueses, van preparar activitats 
paral·leles en què, de forma individual, 
els jugadors i jugadores van poder 
millorar conceptes de bot i tir de 
manera divertida. Un cop acabats els 
partits es va fer l'entrega de medalles 
per a tots els participants i es va 
realitzar un esmorzar de germanor.

9 franquesins participen al XXXV 
Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate

El XXXV Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate es va disputar 
el cap de setmana del 20 i 21 d’abril de 
2013 a Leganés (Madrid) amb uns 500 
participants. Els karatekes tenien fins a 
13 anys i eren de les categories kata, 
kumite y prekumite. Nou components 
del gimnàs Nokachi de les Franqueses 
formaven part de la selecció catalana: 
Xavi Sevillano, Ainoa Astorga, Jordi 

Valdivia, Aaron Raya, Juan Sánchez, 
Izan Sevillano, Rafa Migueles, Roger 
Burriel i Wiam Koubiss. Al campionat 
van destacar les medalles de bronze de 
Roger Burriel i Juan Sánchez en kumite 
masculí i la proclamació com a campió 
d’Espanya de Jordi Valvidia en 
categoria de prekumite masculí. 

Més de 1.100 participants a l’XI 
Caminada Popular de les 
Franqueses

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès, que va tenir lloc el 21 
d’abril de 2013 al matí, va superar els 

1.100 participants, un nou rècord 
d’inscripcions. El Patronat Municipal 
d’Esports, organitzador de l’esdeveni-
ment, havia previst per a aquesta 
onzena edició poder arribar fins a un 
màxim de 1.200, xifra que se situa ja al 
límit de la capacitat logística per fer que 
una caminada d’aquests tipus sigui 
satisfactòria per a tothom.

Com és tradicional, la sortida i arribada 
es va fer des de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

A partir de les 8 del matí els partici-
pants van fer un recorregut per 
diversos punts del municipi, que els va 
portar a esmorzar a la zona esportiva 
municipal de Corró d’Amunt. Una 
vegada van finalitzar la caminada, tots 
els participants van rebre un obsequi 
commemoratiu, que en aquesta ocasió 
era una capelina amb el logotip del 30è 
aniversari del Patronat Municipal 
d’Esports, un entrepà de botifarra i 
també van participar al sorteig de 
diversos obsequis. 

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès va tornar a comptar amb 
la col·laboració del Club Bàsquet Les 
Franqueses i l’AE Handbol Les 
Franqueses.

Els alumnes de l'Escola de Tennis 
de les Franqueses gaudeixen del 
Trofeu Comte de Godó

El 23 d'abril de 2013 l’Escola de Tennis 

Jordi Plana va fer la tradicional sortida 
al Trofeu Comte de Godó. És el tercer 
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del 
Club de Tennis Cardedeu i els alumnes 
de l'Escola de Tennis de les Franqueses 
del Patronat Municipal d’Esports. Uns 
40 alumnes van gaudir de l’ambient del 
Godó veient diferents partits de 
jugadors com Tommy Robredo, 

Nicolay Davydenko, Tomas Berdych, 
entre d’altres, i també van poder 
demanar autògrafs i fer-se fotos amb 
Rafa Nadal.

MAIG 2013

Tercera posició del cadet femení 
d'handbol al sector de Campionat 
d'Espanya a Castro Urdiales

El 10, 11 i 12 de maig de 2013 es va 
disputar la fase sector del Campionat 
d'Espanya d’handbol a Castro Urdiales 
on el cadet femeni d'handbol de les 
Franqueses va participar. 

Al primer partit davant les locals de 
Castro Urdiales van aconseguir una 
gran victòria en guanyar per un ajustat 
22 a 23 gols. L’endemà, dissabte, van 
jugar davant el BM Zuazo, primeres del 
País Basc. L’enfrontament també va 
ser molt igualat fins al tram final, on les 
jugadores basques van marxar en el 
marcador per 8 gols de diferència. 

El diumenge encara hi havia opcions de 
classificació per al Campionat d’Espan-
ya si es guanyava el Villaverde de 

Madrid i acompanyaven els resultats 
dels altres equips. El partit de Villaver-
de va ser molt intens i, tot i començar 
amb un parcial negatiu, les jugadores 
franquesines van tornar al partit 
escurçant la diferència. A partir de la 
segona meitat el Villaverde va marxar 
en el marcador amb un joc molt 
elèctric. 

La participació en aquest sector s’ha de 
considerar positiva, amb bons resultats 
malgrat que només es va aconseguir 
una victòria. Les dues derrotes van ser 
davant de dos equips molt competitius. 
Cal felicitar les jugadores i el cos tècnic 
per la fita aconseguida, uns grans 
resultats que mostren l'esforç i 
constància d'aquest grup.

Es lliuren els premis del concurs 
de fotografia de l’XI Caminada 
Popular

El 14 de maig de 2013 va tenir lloc 
l’acte de lliurament dels premis del 
concurs de fotografia de l’XI Caminada 
Popular de les Franqueses que es va 
celebrar el mes d’abril organitzada pel 
Patronat Municipal d’Esports. 

L’acte de lliurament es va fer a la 
primera planta del Complex Esportiu 
Municipal de les Franqueses, on hi 
havia instal·lada una exposició amb una 
mostra de les fotografies presentades 
enguany al concurs i va anar a càrrec 
de l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

Els guanyadors del concurs de 
fotografia van ser els següents. Primer 
premi, José Antonio Pérez, de Montor-
nès, que va presentar la fotografia “Un 
día espléndido”. El 2n premi va 
correspondre a Ismael Cañas, de les 
Franqueses del Vallès, amb la fotogra-
fia “Reflexant la caminada”. El 3r premi 
va ser per a Imma Puerto Sánchez, de 
Ripollet, per la instantània “Camí de 
roselles”.

L’infantil femení d’handbol, segon 
a la Fase Sector disputada a Elx

L’equip infantil femení d’handbol de les 
Franqueses, que va disputar el 18 i 19 
de maig de 2013 a Elx la Fase Sector 
per accedir al Campionat d’Espanya es 
va quedar a les portes, amb una 
meritòria segona posició. 

A la competició van jugar-hi l’Elx, el 
BM Roquetas i el BM Cartagena, a més 
del conjunt franquesí. Les jugadores 
franquesines van aconseguir dues 
victòries, davant l’Elx, 20-22, i contra el 
BM Cartagena, 16-33. El partit que 
decidia, doncs, el campió de la Fase 
Sector, va ser el que enfrontava les 

franquesines contra el BM Roquetas. El 
rival es va mostrar molt superior i es va 
endur la victòria per 29-16, aconseguint 

així la classificació per al Campionat 
d’Espanya. L’experiència va ser molt 
positiva per a les jugadores, segur que 
no l’oblidaran. Cal felicitar-les i seguir 
endavant, ja que encara tenen molt 
camí per recórrer.

Quim Magán guanya la cursa El 
Trencacoll

La 1a Cursa de Muntanya El Trencacoll 
es va disputar el diumenge 19 de maig 
de 2013 amb 400 corredors, el nombre 
màxim de participants que s’havia fixat 
el Club Ciclista Corró d’Amunt. 

Per primera vegada, el Club Ciclista va 
deixar la bicicleta per un dia i es va 
calçar les vambes per córrer. Per a la 
prova va recuperar el Trencacoll, un 
antic camí que havia quedat en desús i 
inutilitzable. La cursa oferia dos 
recorreguts: un de llarg de 21 km i un 
altre de curt de 10 km. Tant un 
recorregut com l’altre presentaven uns 

terrenys variats, ràpids i tècnics, i de 
diversos nivells que divertien i feien 
suar de valent els participants. 

El campió absolut de la cursa va ser 
Quim Magán (El Món) amb un temps 
d’1 h 28 min 44 s. 

La satisfacció dels corredors va animar 
els organitzadors a muntar una segona 
cursa l’any vinent. Els participants, a 

més de l’excel·lent organització, van 
destacar els paratges naturals del poble 
de Corró d’Amunt que afegien un plus 
d’atracció a la cursa. 

JUNY 2013

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras 
practiquen vela

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras van 
gaudir d'una jornada de vela el 
dimecres 5 de juny de 2013. Dins del 
Programa Escolar de Promoció 
Esportiva (PEPE), entre el Patronat 
Municipal d'Esports i les escoles es va 
organitzar la sortida de bateig de vela 
al Port Olímpic juntament amb el 
Centre Municipal de Vela de Barcelona.
 
El bon temps i vent de la jornada van 
afavorir la pràctica esportiva. Els nens i 
nenes van participar-hi amb molta 
il·lusió i van poder gaudir d’un esport 
diferent. 

600 esportistes a la XXIX Diada 
de l’Esport

La XXIX Diada de l’Esport, organitzada 
pel Patronat Municipal d’Esports, va 
tenir lloc el dissabte 8 de juny de 2013. 
La jornada va aplegar més de 600 
esportistes amb els seus acompan-
yants animant des de les grades.

A partir de les 9 h es van jugar al 
pavelló i a la pista poliesportiva els 
partits de la secció de bàsquet i 
handbol del Patronat Municipal 
d’Esports. També va haver-hi la 
trobada del grup de bàdminton, 
patinatge, aeròbic, gent gran, psicomo-
tricitat i prebenjamí.  

Tots els participants de la XXIX Diada 
de l’Esport van tenir un petit obsequi: 
un pilota de platja. A més de rebre un 
esmorzar o berenar segons la franja 
horària en què juguessin o competissin. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
donar les gràcies a tots els jugadors, 
esportistes, entrenadors, col·labora-
dors, delegats, amics i familiars per 
acompanyar dia a dia tots els petits 

esportistes del Patronat i fer que 
l’esport a les Franqueses no pari de 
créixer.

D’altra banda, el diumenge 9 de juny 
va haver-hi jornada de portes obertes a 

la zona d’aigües del Complex Esportiu 
Municipal. Una cinquantena de 
participants van poder gaudir d’una 
estona a la piscina de les Franqueses, 
ja que hi havia lliure accés.

Més de 400 competidors prenen 
part al IV Trofeu d’equips Karate 
Nokachi de les Franqueses

El 8 de juny de 2013 es va celebrar el 
IV trofeu equips Karate Nokachi on es 
van inscriure 12 clubs d’arreu de 
Catalunya. El trofeu va comptar amb la 
participació de més de 400 competi-
dors. 

Les categories van ser des dels més 
petits de 5 anys fins als sèniors, tots 
ells en modalitat de kumite (combat) i 
per equips. Agustín Núñez i Montse 
Marín, responsables d’aquest esdeve-

niment, es van mostrar molt orgullosos 
i agraïts per la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports, Sidorme, 
Sports Granollers, Esclat i Fck, així com 
amb pares i amics que van fer possible 
la IV festa del karate Nokachi.

Alfonso Guillen i Ana Belén 
García, primers classificats de la 
27a Cursa de Bellavista

Alfonso Guillen i Ana Belén García van 
ser el guanyadors de la 27a edició de la 

Cursa de Bellavista celebrada el 9 de 
juny de 2013. La prova, organitzada pel 
Grup Fondistes de Bellavista, amb el 
suport del Patronat Municipal 
d’Esports, va reunir enguany més de 
700 corredors. La forta pluja del 
dissabte, que va obligar a tornar a 
marcar el circuit, i el fet que la Cursa de 
Pineda, que tradicionalment es feia el 
primer diumenge de mes i enguany ha 
estat el segon, va minvar la presència 
de participants a Bellavista en relació a 
l’any passat.

Es dóna la circumstància que en la 
present edició de la prova el guanyador 
masculí, Alfonso Guillen, i el tercer 
classificat Jordi Martos, són de 
Bellavista. El segon lloc va ser per a 
Gerard Molist. La guanyadora en 
categoria femenina, Ana Belén García, 
resideix a Granollers, però també havia 
estat veïna de Bellavista. El segon lloc 
en categoria femenina va ser per a la 
franquesina de Bellavista i component 
del club A 4 El km, Camen Martín, i el 
tercer per a Mari Martínez.

A banda de la bona organització i un 
traçat exigent i atractiu, cal destacar 
una vegada més la gran quantitat 
d’obsequis que l’organització va lliurar 
als participants. Hi havia una samarreta 
tècnica i pantaló, una bossa de 
productes d’alimentació, així com 
esmorzar i fins i tot aperitiu per a qui li 
venia de gust. També es van sortejar 
120 lots de diversos productes entre els 
participants. 

El lliurament de premis de la 27a Cursa 
de Bellavista va anar a càrrec de 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esport, José 
Ramírez, i el president del Club 
Fondistes de Bellavista, Ramón 
Berruezo.

Maverick i Isaac Viñales visiten el 
Centre Tècnic del Vallès

El pilot de Moto3, Maverick Viñales, i el 
seu cosí i també pilot de la mateixa 
categoria, Isaac Viñales, van visitar el 
Centre Tècnic del Vallès el 12 de juny 
de 2013.

 L’alcalde Francesc Colomé i el director 
del Centre, Joan Montcanut, van rebre 
els pilots, que van visitar les instal·la-

cions i, a continuació, van oferir una 
xerrada als alumnes, que els van poder 

fer preguntes i demanar autògrafs. 

115 alumnes gaudeixen de la 
Jornada de Primària 
organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports

El divendres 14 de juny de 2013 a partir 
de les 9 del matí es va realitzar a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall la Jornada de Primària, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports, que va reunir 115 alumnes. 

Tots els participants eren nens i nenes 
de sisè de les escoles de les Franque-
ses del Vallès, concretament del 
Guerau de Liost, Bellavista Joan Camps 
i Joan Sanpera i Torras. Les escoles 
Colors i Camins no hi van assistir 
perquè encara no tenen alumnes de 
sisè.

Un total de 115 escolars van participar 
en la jornada, que estava dividida en 

diferents esports, futbol, handbol, 
bàsquet i bàdminton, que es realitzaven 
entre el camp de futbol, el pavelló i la 
pista poliesportiva.

Els alumnes estaven dividits en 
diferents equips que portaven una 
samarreta (obsequi del Patronat 
Municipal d’Esports) especial per a 
l’ocasió i d’un color diferent per 
diferenciar-se entre equips.

A mig matí el Patronat Municipal 
d’Esports va obsequiar tots els 

participants amb un bon esmorzar per 
agafar forces de cara a la segona part 
de la jornada.

Abans de finalitzar l’activitat i com a 
cloenda es va fer la tradicional foto de 
grup amb la presència de l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramirez, que 
van tenir l’ocasió de saludar i conversar 
amb els nens i nenes de com havia 
anat la jornada.

Gran acollida de la I Edició del 
Torneig de Futbol Base del CF 
Bellavista Milán

El cap de setmana del 15 i 16 de juny 
de 2013 es va celebrar a la zona 
esportiva municipal de Bellavista la I 
edició del Torneig de Futbol Base del 
CF Bellavista Milán amb una molt bona 
climatologia i molta afluència de públic 
als dos camps. 

El torneig va complir els objectius 
marcats, que eren principalment que 

els participants s'ho passessin bé i 
donar una bona imatge del CF 
Bellavista Milán a nivell organitzatiu, 
esportiu i social.

Resultats de les finals: 
-Categoria escola: 
EF Vallès 4 - CF Parets 2
-Categoria prebenjamí: 
CF Parets 6 - UE Sant Fost 2
-Categoria benjamí: 
FC Argentona 3 - UEC Mataró 6
-Categoria aleví: CF Bellavista Milán  - 
CE Lliçà d'Amunt 2

Exitosa cloenda de temporada del 
Club de Bàsquet Les Franqueses

El diumenge 16 de juny de 2013 el Club 
de Bàsquet Les Franqueses va reunir 
uns cent vuitanta participants en el 
tradicional dinar-cloenda de final de 
temporada. En una jornada d'allò més 

divertida, els petits i els pares van 
realitzar partits i competicions al 
pavelló i un cop acabades les diferents 
activitats els assistents van poder 
gaudir del primer bany de l'any a la 
piscina municipal. Aquest any, com a 
l'anterior edició, una botifarrada amb 
mongetes van servir per acomiadar 

una temporada llarga que ha tingut 
com a premi més especial l'ascens del 
primer equip femení a la Segona 
Divisió Catalana.

Després de la botifarrada la junta 
directiva del club va aprofitar per fer un 
sorteig d'articles de l’entitat. A l'acte hi 
van ser presents el regidor d'Esports, 
José Ramírez, i la regidora de Cultura, 
Rosa M. Isidro.

Sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran a Perata- 
llada, l’Estartit i les Illes Medes

El dijous 20 de juny de 2013 va tenir 
lloc la sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran que organitza 
el Patronat Municipal d’Esports. En 
aquesta ocasió van visitar Peratallada, 
l’Estartit i les Illes Medes.

La jornada va iniciar-se ben d’hora, poc 
abans de les 8 del matí, amb el grup de 
56 persones convocades a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Cal destacar la presència de la regidora 
de Cultura, Rosa Maria Isidro, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

Al voltant de les 10.30 h es va arribar a 
Peratallada, un petit poble que pertany 
al municipi de Forallac, al Baix 
Empordà, i que ha estat declarat 
conjunt històric en formar part d’un 
dels nuclis històrics de l’arquitectura 
medieval més importants de Catalunya. 
Es va fer una visita guiada durant la 
qual es va ensenyar als assistents els 
edificis més representatius: l’església, 

l’antiga casa consistorial i les antigues 
muralles de la ciutat.

Finalitzada la visita a les 13.30 h, el 
grup es va desplaçar a l’Estartit, i més 
concretament al Restaurant la Sal, on 
es va poder degustar un menú molt 
complet amb un arròs de la zona.

Per finalitzar la sortida es va realitzar 
un creuer amb un sorprenent trimarà, 
amb visió submarina -únic a Catalun-
ya-, que es distingeix pel confort del 
seu equipament i l’estabilitat en la 
navegació, sent un exemple de 
seguretat gràcies a tres quilles 
compartimentades, així com per la 
seva cabina submergida, dotada de 
grans finestrals per oferir una visió 
excepcional de la riquesa del fons marí 
de les Illes Medes.

L’AE Pompeu Fabra clou la 
temporada

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d'Amunt la tradicional cloenda de 
l’AE Pompeu Fabra. Com cada any es 
va realitzar el torneig de Mixball, que 
consisteix en una lligueta a punts 
combinant partits de bàsquet i de futbol 
7. Cada partit guanyat sumava 3 punts.

S’hi van inscriure 6 equips, encara que 
finalment només van prendre-hi part 5. 
L' equip guanyador va ser l’AE 
Pompeu Fabra, empatat amb Cullell's 
Team. 

El dia del torneig hi van assistir entre 
participants i acompanyants unes 70 
persones. L’entitat espera tornar a 
repetir aquesta activitat l´any vinent.

Molt seguiment de la 1a edició del 
Memorial Juan Blázquez organit-
zat pel CF Bellavista Milán

El cap de setmana del 22 i 23 de juny 
de 2013 es va celebrar la primera 
edició del Memorial Juan Blázquez, 
organitzada pel Club Futbol Bellavista 
Milán. Aquest torneig va retre home-
natge a la trajectòria de Juan Blázquez, 
reconegut entrenador i home de futbol 
que va morir el passat mes de març a 
l’edat de 64 anys. Entre altres equips 
havia dirigit tres dels participants al 
torneig, la UE Canovelles, l’EC 

Granollers i el CF Bellavista Milán. 
L’altra conjunt participant va ser el CF 
Les Franqueses.

El desenvolupament del torneig va tenir 
molt de seguiment, sobretot el 
dissabte, amb gran afluència de públic i 
mitjans de comunicació. Va ser un 
emotiu reconeixement a una persona 
molt coneguda a nivell futbolístic 
comarcal i també en altres àmbits 
socials i empresarials.

Els resultats dels partits van ser els 
següents:
-Semifinals: CF Les Franqueses 3 - EC 
Granollers 6; CF Bellavista Milán 3 - UE 
Canovelles 1
-Final: CF Bellavista Milán 2 - EC 
Granollers 2 (l’EC Granollers va ser el 
guanyador en vèncer a la tanda de 
penals per 2 gols a 3).

Alta participació d’esportistes i 
familiars a la cloenda de la 
temporada de tennis i pàdel

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la zona esportiva municipal de 
Corró d’Avall la cloenda de la tempora-
da de tennis i pàdel. L’activitat va 
reunir molts participants, que van 
poder gaudir d’una gran matinal 
practicant el seu esport.

En tennis, de les 8.30 a les 10 h van 
prendre-hi part 20 adults. De les 10 a 
les 11 h van fer-ho 22 nens i nenes 
nascuts els anys 2004, 2005 o 2006. De 
les 11 a les 12 h hi van prendre part 20 
nens i nenes dels anys 2001, 2002 o 
2003, i de les 12 a les 13 h, 10 nens i 
nenes del 1996 fins al 2000.

En total, doncs, per la cloenda del 
tennis van passar 72 alumnes i els seus 

corresponents pares i mares o 
familiars, més de 150 persones en 
total, que van poder gaudir de campio-

nats per parelles de pares/mares i fills. 
La matinal també va comptar amb la 
presència del regidor d'Esports, José 
Ramírez.

Pel que fa al pàdel hi van participar uns 
70 alumnes, els quals es van dividir en 
dos quadres per fer un minitorneig 
entre ells (campionat masculí i femení).

A partir de les 13 h tothom que va 
assistir a la jornada va poder gaudir 
d’un refrigeri a la pista poliesportiva 
coberta, on posteriorment va haver-hi 
una entrega d’obsequis i un sorteig de 
diferent material.

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses guanya la Granollers 
Cup de la seva categoria

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses es va classificar com a 
primer de grup a la fase regular de la 
Granollers Cup, després de guanyar 
tots els seus partits. El diumenge 30 de 
juny de 2013, però, era el torn de la 
veritat ja que es jugaven les fases finals 
de la competició.

Així doncs, a vuitens de final van 
guanyar amb comoditat el Helset if, per 
21 gols a 10. A quarts de final van 
guanyar el Charlottelund-1 per 17 a 14, 
en un partit que ja havien sentenciat a 
la mitja part. A semifinals es van 

enfrontar a l’equip Vestby Hk, format 
per unes jugadores noruegues molt 
fortes fisicament, però a qui van poder 
guanyar per 14 a 9. Aquest resultat els 
va donar el pas a la final del torneig, 
que van haver de jugar contra el 
conegut equip de l’Handbol Puig d'en 
Valls d'Eivissa al Palau d'Esports de 
Granollers. Les noies franquesines van 
jugar una molt bona final, que van 
guanyar per 16 gols a 9. 

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, va poder celebrar amb les 

jugadores aquesta victòria tan impor-
tant.

El Pavelló Poliesportiu Municipal i la 
pista coberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall van acollir, 
entre dijous i diumenge, 128 partits de 
la Granollers Cup 2013. Organitzada pel 
BM Granollers amb la col·laboració de 
l’AEH Les Franqueses, aquesta 
competició té com a objectiu promocio-
nar l'handbol i valors com l'esportivitat, 
el respecte i el joc net entre els més 
joves.

JULIOL 2013

Recepció de l’Ajuntament als tres 
equips d’handbol més destacats 
de les Franqueses

Els equips d’handbol del municipi 
continuen sumant èxits esportius. És 
per això que l’Ajuntament els va 
organitzar, com va sent habitual els 
darrers anys, una recepció per 
reconèixer públicament el seu esforç. 

A l’acte, que es va fer el 2 de juliol de 
2013 a la tarda a la sala de plens de 
l’Ajuntament, es va homenatjar els 
integrants del sènior masculí de l’AEH 
Les Franqueses i les integrants dels 
equips cadet i infantil femenins del 
Patronat Municipal d’Esports.
 
L’acte, al qual van assistir l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, i el 
president de l’AEH Les Franqueses, 
Rafael Rosario, a més dels integrants 
dels equips i pares i mares dels 

jugadors, va consistir en el lliurament 
de plaques commemoratives per part 
de l’alcalde als capitans i entrenadors 
de cada equip, el lliurament d’un 
obsequi per part del Patronat a cada 
membre dels equips, la seva signatura 

en el llibre d’honor, i la foto de grup. 
Enguany, a banda de la típica foto dels 
homenatjats a les escales de l’edifici de 
l’ajuntament també se’n van fer una a 
la plaça mirant cap amunt, ja que el 
fotògraf estava situat al balcó. Acte 
seguit es va fer un piscolabis per a tots 
els assistents.

Pel que fa a les gestes esportives 
d’aquests equips, cal recordar que el 
sènior masculí de l’AEH Les Franque-
ses va aconseguir l’ascens a la Segona 
Divisió Catalana en quedar 2n de la 
primera fase del grup B de la 3a Divisió 
Catalana Preferent. Per la seva banda, 
l’equip cadet femení del PME va 
quedar 4t al Campionat de Catalunya, 
3r al sector del Campionat d’Espanya 
que es va fer a Castro Urdiales i 
campió de la Granollers Cup de la seva 
categoria. L’infantil femení del PME va 
quedar 1r de la fase regular de la Lliga 
Catalana, subcampió de Catalunya i 2n 
al sector del Campionat d’Espanya 
celebrat a Elx.

Recepció de l’Ajuntament als 
equips sèniors femenins del CE 
Llerona i del CB Les 
Franqueses

El 3 de juliol de 2013 a la tarda, 
l’Ajuntament va fer una recepció als 
equips sèniors femenins del Club 
Esportiu Llerona i del Club Bàsquet Les 
Franqueses per reconèixer públicament 

la bona temporada que van fer i que va 
acabar amb l’ascens de categoria de 
tots dos equips. L’amateur femení del 
CE Llerona va pujar a la lliga Preferent i 
el sènior femení del CB Les Franqueses 
ho va fer a la 2a Divisió Catalana.
 
L’homenatge va tenir lloc a la sala de 
plens de l’Ajuntament i com el dia 
anterior, dia en què es va fer la 
recepció a tres equips d’handbol del 
municipi, el procediment va ser el 
mateix: atorgament de plaques als 

representants de cada equip, entrega 
d’un petit obsequi i signatura en el 
Llibre d’Honor d’Esports per part de 
cada integrant dels equips, foto de grup 
i piscolabis final al darrere de l’edifici 
consistorial.
 
A banda de jugadores i entrenadors 
dels clubs, a l’acte també hi van assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el president del CE Llerona, 
Jaume Viñas, i el del CB Les Franque-
ses, Esteve Moliner.

La Societat de Caçadors participa 
a la Festa Major de Bellavista

La Societat de Caçadors de Bellavista 
va participar enguany a la Festa Major 
de Bellavista. En concret, va organitzar 
un campionat de tir el dia 6 de juliol de 
2013. L’entitat franquesina va muntar 
un recorregut de caça al Camp de Tir 
de les Franqueses, situat al camp de Ca 
l’Aymerich de Corró d’Amunt. L’activi-
tat va començar a les 9 del matí i va 
comptar amb una bona participació.

Destacada participació del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses al 
LXIV Campionat de 
Catalunya Absolut i XVI Para-Ar-
chery

El LXIV Campionat de Catalunya 
Absolut i XVI Para-Archery es a 
celebrar el 7 de juliol de 2013 a l'estadi 
de Can Jofresa de Terrassa. Hi van 
participar 115 esportistes representants 
de diferents clubs de Catalunya i va 
destacar la presència del president de 
la Federació Catalana de Tir amb Arc, 
Francesc Altarriba, i el subdirector 
general d'Activitats Esportives i 
Infraestructures del Consell Català de 
l'Esport, Oriol Marcé.

Tots els participants van enfrontar-se a 
un doble repte: mesurar-se amb altres 
arquers i aguantar una forta calor. El 
Club de Tir amb Arc Les Franqueses va 
participar en el Campionat amb 12 
arquers i va obtenir resultats notables 
en les diferents categories i modalitats 
en què van participar.
 
En la modalitat d'arc recorbat categoria 
esquirol va destacar el primer lloc 
d'Izan Garcia amb 301 punts i el tercer 

lloc de Guerau Camí amb 183 punts en 
la distància de 12 metres.
 
En la modalitat d’arc recorbat categoria 
benjamí Ruben Ruiz va obtenir una 
meritòria tercera plaça amb 315 punts 
en una atapeïda competició on entre el 
segon i quart classificat només hi va 
haver 2 punts de diferència, i a més, el 
guanyador va batre rècord del 
campionat. Joan Arnal va obtenir la 
quarta plaça amb 314 punts.

Claudia Gómez va obtenir el primer lloc 
en la modalitat d'arc recorbat categoria 
aleví femení amb 554 punts tirant a 
dues distàncies, una primera tanda a 

30 metres i una segona a 18 metres. 
En aquesta mateixa modalitat en 
masculí Alfred Rodriguez va aconseguir 
la quarta plaça amb 492 punts i també 
va destacar la bona classificació 
d'Arnau Altarriba incorporat recent-
ment al Club.

Una altra nova incorporació al Club, 
Sonia Arredondo, va obtenir una 
meritòria cinquena plaça en arc 
recorbat novell tirant a 50 i a 30 
metres.
 
Alicia Viladomiu va ser primera en la 
seva categoria, arc nu sènior femení, 
amb 256 punts a gran distància de la 
segona classificada, tirant a 30 i 18 
metres. En aquesta mateixa modalitat 
en masculí, els arquers Ramon, Àngel i 
Jordi van enfontrar-se als millors de 
Catalunya obtenint uns resultats que 
amb seguretat milloraran en futurs 
esdeveniments.

S’inaugura el primer parc indoor 
d’Europa dedicat als esports 
extrems

El 4 de juliol 2013 es va obrir al públic el 
Green Indoor Park, el primer parc d’oci 
d’Europa que combina esports extrems 
amb activitats recreatives. Aquest 

equipament pioner ocupa 25.000 m2 
de superficie en unes antigues naus 
situades al camí de Can Carreró de les 
Franqueses. L’espai el van inaugurar 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el secretari general de 
l’Esport, Ivan Tibau, i el director general 
del Green Indoor Park, Hugo Arnaiz.
Al parc s’hi poden trobar des 
d’instal·lacions amb rampes per 

practicar esports extrems com l’skate, 
els patins o les bicicletes BMX, un 
circuit de karts elèctrics, màquines de 
jocs que simulen les curses de Fórmula 
1, escalèxtric, jocs infantils amb 
inflables, un rocòdrom, circuit de trial, 
etc. La inversió que s’ha fet per 
condicionar les naus és d’1,5 milions 
d’euros i ha permès crear una vintena 
de llocs de treball fixos. L’horari 
d’obertura és de dimecres a divendres 
de 16 a 22 h i els dissabtes i els 
diumenges de 10 a 20 h, i les tarifes 
van des dels 2 euros de l’entrada de 
visitant fins al 16 euros per a un dia 
complet.

A banda de la passejada per totes les 
instal·lacions, els representants polítics 
van voler provar els karts elèctrics i van 
fer unes quantes voltes al circuit. Al 
final de l’acte inaugural, tant l’alcalde 
de les Franqueses com el secretari 
general de l’Esport van firmar a sobre 
d’un dels grans grafits que hi ha per 
totes les parets de l’espai, la majoria 
dels quals són obra del conegut grafiter 
barceloní Berok.

A banda de l’alcalde, també van ser 
presents a la inauguració per part de 
l’equip de govern de l’Ajuntament de 
les Franqueses el regidor d’Esports, 
José Ramírez, la regidora de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut, Rosa M. 
Isidro, el regidor d’Urbanisme, Esteve 
Ribalta, la regidora de Polítiques 
Socials, Gisela Santos, i la d’Obres i 
Serveis, Vanessa García.

Finalitzen amb èxit les 
activitats d'estiu del Patronat 
Municipal d'Esports

El 26 de juliol de 2013 van finalitzar les 
activitats esportives d'estiu que 
organitza el Patronat Municipal 
d'Esports. En aquesta edició, el Juliol 
Esportiu va comptar amb un total de 
357 participants d’edats compreses 
entre els 5 i els 16 anys. Com cada any 
els nens i les nenes van poder utilitzar 
pràcticament tots els espais esportius 
de què disposa la zona esportiva de 
Corró d'Avall: el camp de futbol, el 
camp de futbol 7, pistes de tennis, el 
pavelló, la pista poliesportiva i les 
piscines cobertes i descobertes del 
Complex Esportiu Municipal de les 
Franqueses. En tots aquests espais es 
van poder realitzar activitats esportives 
com ara futbol, bàsquet, handbol, 
tennis, voleibol, bàdminton, etc.

També es van portar a terme altres 
activitats fora de la zona esportiva com 
ara la cursa d'orientació al parc de 
Milpins i la bicicletada que es va 
realitzar en un circuit pel poble amb 
sortida i arribada a la zona esportiva 
municipal. Aquestes activitats es van 
realitzar dins de l'horari del Juliol 
Esportiu, de 9 a 13 h. 

A part de les activitats diàries, cada 
grup va poder realitzar també activitats 
puntuals que duraven matí i tarda fora 
de les Franqueses:
-Sant Quintí de Mediona: circuit de 
tirolines
-Navarcles: caiac, escalada, canoa
-Collbató: “trekking” per la muntanya i 
escalada
-Parc Vallparadís: cursa d'orientació i 
escalada al rocòdrom
-Saldes: taller d'orientació i circuit de 
tirolines i ponts de mico

També s'ha de destacar la sortida que 
es va fer als Campionats del Món de 
Natació que es van portar a terme a la 
ciutat de Barcelona.

Per altra banda, el 26 de juliol també va 
acabar l'Escola de tennis i pàdel d'estiu. 
Aproximadament un centenar de 
participants van gaudir d'aquests 
esports durant el mes de juliol. Pel que 
fa al tennis hi havia grups segons edats 
on els participants van poder fer un 

intensiu cada dia de dilluns a divendres 
en la seva hora programada. En el cas 
del pàdel es van fer grups on cadascun 
d'ells va fer un petit intensiu d’1, 2 o 3 
dies a la setmana.

Per últim, dir que el 26 de juliol també 
van finalitzar els campus de futbol 
organtizats pel CE Llerona i el CF Les 
Franqueses, que es van portar a terme 
a la zona esportiva de Llerona i de 
Corró d'Amunt. Els clubs van acabar 
molt satifets de la participació obtingu-
da.

AGOST 2013

L’equip Missirah de Parets 
guanya el III Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

La final de la tercera edició del Torneig 
Solidari de Futbol de les Franqueses, 
que es va jugar el 17 d’agost de 2013 a 
la tarda al Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Avall, va ser molt disputada. El 
partit, que enfrontava l’equip Missirah 

de Parets del Vallès amb el Banjae de 
Canovelles, va decantar-se a favor dels 
primers, que van acabar guanyant, 
després d’una pròrroga, pel resultat de 
3 gols a 2.

El matx, que va aixecar molta expecta-
ció i va omplir les grades de gom a 
gom, va ser molt emocionant, a causa 
de la igualtat i el bon joc dels dos 
equips. Si bé es van avançar els 
canovellins, els paretans van poder 
empatar el partit, i fins i tot posar-se 
per davant amb un 2 a 1. El Banjae, 
però, no va deixar d’atacar la porteria 
contrària fins que va aconseguir 
l’empat a 2 gols a pocs minuts del final 
del temps reglamentari. Tot apuntava 
que s’hauria de jugar mitja hora més de 
temps extra. I així va ser. A la pròrroga, 

però, només va poder marcar un dels 
dos equips, el Missirah, que va acabar 
enduent-se el torneig.

A l’acte d’entrega de premis van ser-hi 
presents l’alcaldessa accidental de les 
Franqueses, Rosa Maria Pruna, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. A la 
cerimònia es van donar trofeus al millor 
porter i al millor golejador del torneig, 
que van guanyar dos integrants de 
l’equip de Mataró, i als dos equips que 
van disputar la final.

Aquest és el tercer any que se celebra 
aquest torneig que organitza l’Associa-
ció Esportiva d’Immigrants del Vallès 
Oriental, amb seu a Bellavista, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Enguany 
hi han participat deu equips provinents 
de Vic, Mataró, Sabadell, Montornès, 
Parets, Granollers i Canovelles. La 
competició va començar el 22 de juny, 
cosa que va permetre poder disputar 
més partits que l’any passat, tots al 
Camp de Futbol Municipal de Corró 
d’Avall.

El CF Olímpic La Garriga guanya 
el 33è Trofeu Electrocamps de 
futbol

El 31 d’agost de 2013 a la tarda es va 
disputar la 33a edició del Trofeu 
Electrocamps de futbol a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. El 

guanyador del torneig va ser el CF 
Olímpic La Garriga. En segon lloc va 
quedar el CF Les Franqueses i en 
tercer el CF Vilanova del Vallès.

El torneig triangular, que constava de 
tres partits de 45 minuts de durada 
cadascun, va començar a les sis de la 
tarda, amb el partit entre els 
garriguencs i els vilanovins. Aquest 
matx va acabar amb empat a 0 gols i 
es va haver de resoldre a la tanda de 

penals, en què els garriguencs van 
acabar marcant quatre penes 
màximes, mentre que els vilanovins 
només en van transformar tres.

En el següent partit es van enfrontar 
l’equip local i organitzador del torneig, 
el CF Les Franqueses, i el perdedor del 
primer partit, el CF Vilanova del Vallès. 
Els franquesins es van mostrar 
superiors i van acabar guanyant per 1 
gol a 0. El darrer matx va enfrontar el 
conjunt local i l’equip garriguenc. 
Després d’una gran igualtat en el joc 
desenvolupat per ambdós conjunts, 
una rematada dins de l’àrea a les 
acaballes del partit va donar la victòria 
a l’Olímpic La Garriga, que es va 
acabar enduent el torneig. 
A l’entrega de les copes hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, i Marcel Camps i David 
Camps, en representació de l’empresa 
franquesina patrocinadora del torneig, 
Electrocamps.

SETEMBRE 2013

El CE Llerona guanya el III Torneig 
de Futbol Trofeu Ajuntament de 
les Franqueses

El Club Esportiu Llerona es va adjudicar 
el 4 de setembre de 2013 la tercera 
edició del Torneig de Futbol Trofeu 
Ajuntament de les Franqueses en 
derrotar el Club Futbol Les Franqueses 
pel resultat de 2 gols a 0. Al partit pel 
tercer i quart lloc, el CF Bellavista Milan 
va vèncer la US Corró d’Amunt per 3 
gols 1.

El III Torneig de Futbol Trofeu Ajunta-
ment de les Franqueses, organitzat pel 
Patronat Municipal d’Esports amb la 
col·laboració dels clubs participants, els 
més representatius del municipi, es va 
disputar els dies 3 i 4 de setembre.

A les 10 de la nit va començar, al Camp 
de Futbol Municipal de Corró d’Avall, la 
gran final del torneig entre el CE 
Llerona i el CF Les Franqueses, una 
reedició de la final de l’any passat, en 
què va guanyar el CF Les Franqueses 
per 3 gols a 2. El CE Llerona, doncs, 
tenia ganes de revenja i de seguida va 

fer notar que volia endur-se la copa. Al 
minut 9, després d’una jugada indivi-
dual per la banda dreta, Adrià Bona-
chela va driblar el seu defensor al límit 
de l’àrea i va engaltar un potent xut a 
l’escaire que va acabar al fons de la 
xarxa. El CE Llerona va continuar 
dominant la primera part.

A la represa, però, el CF Les Franque-
ses va sortir amb moltes ganes. Amb 

tot, va ser el jugador lleroní Àlex 
Español qui va estar a punt de marcar 
el segon gol per al seu equip enviant la 
pilota al pal al minut 11 de la segona 
part. Vuit minuts després, va ser el CF 
Les Franqueses el que va enviar una 
pilota al pal de la porteria defensada 
pel Llerona, en una jugada en què es 
va reclamar falta al porter. Quan 
semblava que el marcador ja no es 
mouria, Àlex Español va sentenciar la 
final amb el segon gol per al seu equip 
a tres minuts de l’acabament del matx.

A l’entrega dels premis per a tots els 
equips (vals en material esportiu per 
valor de 800 euros per al primer 
classificat, 600 per al segon, 400 per al 
tercer i 200 per al quart), hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, els presidents dels clubs 
i els capitans dels quatre conjunts. Acte 
seguit es va fer la foto de l’equip 
guanyador, que en les tres edicions del 
torneig sempre ha estat un equip 
diferent. En la primera va ser el CF 
Bellavista Milan i en la segona el CF 
Les Franqueses.

Quatre joves arquers del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses 
participen a la 10a edició del 
Trofeu Futurs Campions

El 8 de setembre de 2013 es va 
celebrar la 10a edició del Trofeu de 
Futurs Campions, amb la participació 
de quatre joves arquers del Club de Tir 

jugat, en camp de futbol 7, uns 120 
partits en total. Els resultats de les 
finals, la totalitat de les quals es van 
disputar diumenge a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, van ser els 
següents:
-Prebenjamí: Fundació Marcet, 4 – EC 
Granollers, 0
-Benjamí: Vila-real CF, 1 – Damm, 0
-Aleví: FC Barcelona, 1 – UD Cornellà, 0

En l’edició d’enguany de la competició, 
que ha tornat a organitzar amb èxit 
l’empresa Eventually Sport&Events 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d'Esports de les Franqueses, 

aquest municipi ha estat protagonista 
destacat, ja que ha estat seu de dues 
de les tres categories en la fase prèvia 
del torneig: l’aleví s’ha disputat a les 
instal·lacions municipals de Corró 
d’Avall i la prebenjamí a les de Corró 
d’Amunt.

Primers partits amistosos de la 
temporada de l'Escola de Bàsquet 
del PME

El 13 de desembre de 2013 van tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses els primers partits 

amistosos d’aquesta temporada de 
l’Escola de Bàsquet del Patronat 
Municipal d’Esports. En una hora es 
van disputar molts minipartits que van 
fer gaudir els més menuts de la secció 
de bàsquet. Els equips entrenats per 
Javi Liria i Josep Lozano es van 
enfrontar als de l’Escola del CB 
L'Ametlla. De mica en mica, aquets 
petits van aprenent la normativa del 

bàsquet i el que és més important, 
aprenen tot divertint-se.

Exhibició dels grups d’aeròbic 
escolar del PME

El 14 i 15 de desembre de 2013, el 
Patronat Municipal d’Esports va 
organitzar una exhibició de ball al 
pavelló poliesportiu municipal de Corró 
d'Avall. 

Les 21 nenes dels grups d’aeròbic que 
organitza el PME a les escoles Guerau 
de Liost, Joan Sanpera i Camins van 
mostrar al públic assistent les coreo-
grafies treballades durant aquest 
primer trimestre. Els nervis previs no 
van impedir que les nenes s’ho 
passessin d’allò més bé.

L’aleví femení d’handbol de les 
Franqueses participa a l’Hamboli-
cat d’Igualada

El 15 de desembre de 2013 l’aleví 
femení d’handbol de les Franqueses va 
disputar el torneig Hambolicat amb 
motiu de la Marató de TV3 a Igualada. 

El torneig va durar tot el matí i les 
franquesines van disputar tres partits. 
Els dos primers partits els van jugar 
contra el Tarragona i el Tàrrega A, amb 
reglament aleví expert de la federació. 
Per als qui no coneguin aquesta 
modalitat, es juga a camp sencer i es 
saca de centre després dels gols (una 
introducció a la zona). El tercer partit el 
van jugar amb reglament de minihand-
bol i a camp petit contra el Tàrrega B. 
L’equip franquesí estava format per 
només 6 nenes. Tot i amb això es va 
competir i treballar molt, guanyant el 
primer i el tercer partit i perdent contra 
el Tàrrega A de 2 gols de diferència. 

A més a més dels partits, els partici-
pants del torneig també podien gaudir 
d’una zona lúdica amb inflables, pintura 
de cara i diverses activitats, d’una 
xocolatada gratuïta, i pagant un petit 
import, fins i tot podies fer un passeig 
en globus.

En definitiva, les nenes s’ho van passar 
molt bé i van competir amb moltes 
ganes, tot col·laborant amb la Marató 
de TV3, que aquest any lluitava contra 
les malalties neurodegeneratives.

Presentació dels equips del CF 
Bellavista Milan

El 15 de desembre de 2013 es va fer la 
presentació de tots els equips del Club 
Futbol Bellavista Milan a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
En total van desfilar per la gespa 130 
jugadors i jugadores, esportistes que 
formen part d’un dels dotze equips del 
club de Bellavista. A la presentació hi 
va assistir l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
membres de la renovada junta directiva 
de l’entitat que encapçala Paco Flores.

Consell General del Patronat 
Municipal d’Esports

El 17 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sessió del Consell General 
del Patronat Municipal d’Esports a la 
sala polivalent del Complex Esportiu 
Municipal, acte que va estar presidit pel 
regidor d’Esports, José Ramírez, i que 
va reunir el conjunt de les entitats 
esportives locals i altres entitats, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel Patronat Municipal 
d’Esports durant l’any 2013 i la previsió 
per al 2014.

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millora en les instal·la-
cions esportives, de l’escola esportiva 
municipal, del manteniment de les 
instal·lacions, de les dades de participa-
ció del Patronat i del Complex Esportiu 
Municipal i de la convocatòria de 
subvencions per a activitats esportives 
per a l’any 2014. 

Cal destacar també l’assistència de 
Josep Randos, Rosa M. Isidro i Àngel 
Profitós, regidors de l’Ajuntament i 
membres del Consell d’Administració 
del Patronat Municipal d’Esports. Al 
finalitzar la sessió, el Patronat Munici-
pal d’Esports va oferir un refrigeri a tots 
els assistents per tal d’acomiadar l’any 
esportiu 2013 i felicitar a tothom les 
festes de Nadal.

Esmorzar de Nadal del Grup 
d’Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME

El 19 de desembre de 2013 va tenir lloc 

amb Arc Les Franqueses. La competi-
ció es va fer al camp municipal de tir 
amb arc del Fossat del Castell de 
Montjuïc de Barcelona. 

És un trofeu amb el qual s’inicia la 
temporada i en el qual només partici-
pen les categories dels més joves, és a 
dir, esquirol, benjamí, aleví, infantil, 
cadet i júnior (femení i masculí). Hi va 
haver una assistència rècord de més 
de cinquanta inscrits quatre dels quals 
eren representants del club franquesí, 
que van obtenir bons resultats. Així, 
Izan i Joan van quedar tercers en les 
seves categories (esquirol i benjamí). 
Claudia va quedar primera en aleví 
femení, i Alfred, quart en aleví masculí.

La jornada va ser una festa de l’arc per 
als nens i els familiars. Hi va haver molt 
bon ambient entre tots els nens i 
nenes, reflectint que el tir amb arc és 
més que un esport.

VI Torneig d’handbol Joan 
Sanpera de Festa Major

El 14 de setembre de 2013 va tenir lloc 
el VI Torneig d’handbol Joan Sanpera al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, amb motiu de la Festa 

Major de Corró d’Avall. Des de la 
categoria prebenjamí fins a la infantil, 
els equips van jugar un partit davant el 
BM Granollers de la seva corresponent 
categoria.

Un total de 14 equips van prendre part 
en aquest torneig amb un total de 160 
participants. Els equips van ser 1 
prebenjamí masculí, 2 benjamins 
masculins, 1 aleví femení, 2 alevins 
masculins i 1 infantil masculí. 

Els premis van ser per al 1r i 2n 
classsificat, per al millor jugador del 
partit, el millor jugador local i el màxim 
golejador de l’enfrontament. El regidor 

d’Esports, José Ramírez, va estar 
present a l’entrega de premis.

El Patronat Municipal d’Esports, 
col·laborador d’aquesta activitat que va 
organitzar l’AEH Les Franqueses, va 
obsequiar tots els participants amb un 
esmorzar.

55 corredors participen a la II 
Clàssica Ciclista de les 
Franqueses

El 14 de setembre de 2013 a la tarda es 
va disputar la II Clàssica Ciclista de les 
Franqueses, una cursa organitzada per 
la Unió Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, dins del programa d’actes de 
la Festa Major de Corró d’Avall. La 
distància a recórrer van ser 100 km en 
un circuit de 10 km que discorria per 
carreteres i carrers de Corró d’Avall, 
Llerona i Marata. Un recorregut amb 
pujades curtes i fortes que va fer-se 
molt dur per als 55 ciclistes que van 
prendre la sortida. Els participants 
pertanyien a una d’aquestes tres 
categories: elit, sub23 i master 30.

Cal destacar la presència d’un equip 
francès, el Martigues, que tenia dins les 
seves files el darrer guanyador del tour 
de Bulgària. El guanyador absolut va 
ser el corredor francès Cedric Eusta-
che, amb un temps total de 2 hores i 41 
minuts. Eustache va anar a una 
velocitat mitjana de 42,480 km per 
hora. D’altra banda, el corredor local 
Santi Segú va ser el guanyador a la 
categoria Master 30.

80 jugadors al 3 x 3 de bàsquet de 
la Festa Major de Corró d’Avall

El 14 de setembre de 2013 al matí, 
amb motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall, es va celebrar a la pista 
poliesportiva coberta de la zona 
esportiva municipal un 3 x 3 de bàsquet 
amb els jugadors i jugadores dels 
diferents equips del Patronat Municipal 
d’Esports.

Més de 80 basquetbolistes, de 
categories compreses entre premini i 
cadet, van gaudir de l’esport de la 
cistella competint entre ells separats 
per categories, i en equips de 3 o 4 
jugadors. Després de quatre hores de 

bàsquet, els equips vencedors en les 
diferents categories van ser: en 

categoria premini, Lakers; en mini, 
Toros; en infantil, Guays; i en cadet 
Equip 2.

Tots els participants van rebre esmor-
zar i medalles commemoratives, així 
com obsequis per als equips guanya-
dors.

Trenta participants al 
III Campionat de tie-breaks amb 
motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall

El 14 de setembre de 2013, amb motiu 
de la Festa Major de Corró d'Avall, el 
Patronat Municipal d'Esports va 
organtizar el III Campionat de 
tie-breaks a les pistes de tennis 
municipals de Corró d'Avall. Hi van 
participar una trentena de tennistes, 
entre adults i infants.

Es van fer campionats de tie-breaks a 
15 punts (adults) i pel que fa als més 
joves alguns van fer també tie-breaks a 
15 punts i una lligueta de tots contra 
tots. Cada participant va disputar un 
mínim de 2 partits de tennis. 

El Patronat Municipal d'Esports va 
obsequiar tots els participants amb una 
medalla i esmorzar.

La Festa de la bicicleta urbana 
d’enguany compta amb 200 
participants

El 15 de setembre de 2013 al matí va 
tenir lloc la Festa de la bicicleta urbana 
que tradicionalment organtiza el 
Patronat Municipal d’Esports dins dels 
actes programats de la Festa Major de 
Corró d’Avall. Més de 200 participants 
van poder gaudir d’un circuit urbà 
d’uns 12 km de distància, que va 
passar per Corró d’Avall, Bellavista i 

en el Complex Esportiu Municipal el 
tradicional esmorzar de Nadal de la 
gent gran. Tots els participants (uns 60) 
del Grup d'Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME van poder gaudir de 
l'esmorzar amb la presència de 

l'alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Durant l'acte es va fer un brindis, on es 
va desitjar unes bones festes i un feliç 
2014. Abans d'acabar l'acte tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l'alcalde i del regidor que de 
ben segur serà de bon ús per fer 
activitat física.

Uns 60 alumnes van participar a 
la trobada de Nadal de l’Escola de 
Tennis del PME

El 21 de desembre de 2013 a la tarda, 
l'Escola Municipal de Tennis de les 
Franqueses va realitzar la seva 
tradicional Trobada de Nadal. Hi van 
participar uns 60 alumnes des dels 
nens més petits de l'escola de tennis 
(infants de 5 anys), fins als nois de 
15-16 anys.

La trobada de Nadal va consistir a 
jugar una sèrie de campionats tennís-
tics on els alumnes jugaven un mínim 
de 2 partits. L'objectiu de la Trobada és 
que tots els nens passessin una 
divertida tarda jugant a tennis.

Els resultats dels diferents campionats 
realitzats segons les edats van ser:

-Campionat d'alumnes (anys 
2007-2008): finalista de consolació, 
Miquel Ortega; guanyador de consola-
ció, Marc Argemí; finalista de la fase 
final, Gerard Guiu; guanyador de la fase 
final, Neus Cebrian.
-Campionat d'alumnes (anys 
2005-2006): finalista de consolació, 
Noa Pardillo; guanyador de consolació, 

Gerard Navarro; finalista de la fase 
final, Esteve Ortega; guanyador de la 
fase final, David Müller.
-Campionat d'alumnes (anys 
2002-2003-2004): finalista de consola-
ció, Marc Pérez; guanyador de 
consolació, Daniel Noé; finalista de la 
fase final, Nil Morales; guanyador de la 
fase final, Màxim Chornyy.
-Campionat d'alumnes (anys del 1996 
al 2001): finalista de consolació, Èric 
Cejudo; guanyador de consolació, 
Rafael Barrio; finalista de la fase final, 
David Barrio; guanyador de la fase 
final, Arnau Caralt.

Tots els finalistes i guanyadors van 
rebre com a premi una medalla i tots 
els participants a la trobada de Nadal 
van ser obsequiats amb un suc de 
fruites i una felicitació de Nadal de part 
de l'Escola de Tennis Jordi Plana i del 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès.

Santi Segú i Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista Les 
Franqueses, subcampions de 
Catalunya de Ciclocròs

El 22 de desembre de 2013 es va 
disputar a Manresa el Campionat de 
Catalunya de Ciclocròs, amb la 
participació de corredors de la Unió 
Ciclista Les Franqueses. 

Santi Segú va quedar subcampió de 
Catalunya en la categoria master 30, 
Antoni Serra també va ser subcampió 
de Catalunya en mastrer 60 i Marc 
Ortega va ser 4t en master 40. La 
prova es va disputar en un circuit molt 
tècnic, magnífic per a la pràctica del 
ciclocròs.

El VI Torneig d'Handbol Memorial 
Joan Bufí compta amb la partici-
pació de 26 equips

El 28 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sisena edició del Torneig 
d'Handbol Memorial Joan Bufí al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, organitzat pel club AEH 
Les Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports. 

El format del torneig consistia en què 
cada equip local de les Franqueses, des 
de la categoria escola fins al juvenil 

femení (13 en total), jugués un partit 
davant un equip rival. Els clubs 
convidats van ser la Llagosta, la 
Garriga, Polinyà, Sant Esteve de 
Palautordera, BM Granollers, Montme-
ló i Canovelles.

Un cop finalitzat el partit corresponent 
es van determinar els trofeus al primer 
classificat, segon classificat, millor 
jugador, màxim golejador, regularitat i 
millor jugador local de cada partit i 
categoria. Els més petits, d'infantil fins 
a l'escola, van tenir, a més, una copa 
individual per la seva participació al 
torneig. 

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

Tres corredors de la Unió Ciclista 
Les Franqueses- Bicicletes Segú 
fan podi a la classificació final de 
la Copa Catalana de Ciclocròs

Tres ciclistes franquesins van pujar el 
29 de desembre de 2013 al podi de la 
classificació final de la Copa Catalana 
de Ciclocròs, després dels bons 
resultats obtinguts a la darrera cursa de 
la temporada, que es va disputar a Vic. 
Així doncs, Toni Serra es va proclamar 
campió en la categoria Master 60, i 
Santi Segú i Marc Ortega van quedar 
subcampions a la categoria Master 30 i 
Master 40, respectivament. 

Tots tres són membres de la Unió 
Ciclista Les Franqueses-Bicicletes 
Segú. En la cursa disputada a Vic, els 

resultats d’aquests tres ciclistes 
franquesins van ser els següents: Toni 
Serra va quedar en 2n lloc, i Santi Segú 
i Marc Ortega van quedar en 4a 
posició. Per la seva banda, Pere 
Amadó també va fer una gran cursa i 
va acabar 3r en Master 30.

Llerona. La sortida i l’arribada va ser la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall i tots els participants van rebre 
a l’arribada un obsequi de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu de la Setmana 
de la mobilitat sostenible i segura (una 
matrícula per a la bicicleta i un clauer) i 
ampolles d’aigua que va oferir el PME 
a tots els ciclistes.

Un cententar de participants al III 
Campionat de pàdel de Festa 
Major

El 13, 14 i 15 de setembre de 2013 es 
va disputar el tradicional Campionat de 
pàdel de festa major. Aquest tercera 
edició va començar el divendres a la 
tarda i va durar fins al diumenge al 
migdia, que es van disputar les finals de 
cada categoria: masculina, femenina i 

mixta. Al torneig hi van participar un 
centenar de persones, les quals van 
gaudir del pàdel durant tot el cap de 
setmana. Els campions i subcampions 
de la fase final van rebre per part del 
regidor d’Esports, José Ramírez, una 
copa com a reconeixement de la fita 
aconseguida, i els campions i subcam-
pions de consolació una medalla.

Classificació del Torneig:
-Categoria masculina: fase final: 
guanyadors del torneig, Manel Parra i 
José Martínez; subcampions, Marc 
Navarro i Alfons Ferreira. Consolació: 
guanyadors, Manel Valero i Pedro 
González; subcampions, Francesc 
Guardiola i Joan Pol Minguet  
-Categoria femenina: fase final: 
guanyadores del torneig, Gina Jorba i 
Lídia Ganduxé; subcampiones, M. Pau 
Nualart i Marta Maraña. Consolació: 
guanyadores, Mònica Diez i Anna 
Caparrós; subcampiones, Pilar Torras i 
Judit Bartolí
-Categoria mixta: fase final: guanyadors 
del torneig, M. Pau Nualart i Guillem 
Pujol; subcampions: Gina Jorba i Joan 
Pol Minguet. Consolació: guanyadors, 

Irene Vila i Joan Barceló; subcampions, 
Mònica Fernández i Jordi Galan

Èxit de la Tirada de Festa Major

Com cada any, incorporada dins de la 
Festa Major de Corró d'Avall, el 15 de 
setembre de 2013 el Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses va celebrar una 

tirada social que va consistir, d'una 
banda, en una exhibició dels arquers 
del club i, de l’altra, en una jornada de 
portes obertes a les persones que van 
voler provar aquest esport. 

Hi va haver presència de veïns de les 
Franqueses durant tota la jornada, 
especialment d’infants, alguns dels 
quals van demostrar excel·lents 
condicions per a la pràctica del tir amb 
arc. L'acte va finalitzar amb un aperitiu 
per als arquers i assistents.

Santi Segú guanya el 
Campionat de Contrarellotge de la 
Unió Ciclista 
Les Franqueses

El 22 de setembre de 2013 la Unió 
Ciclista Les Franqueses va organitzar el 
seu Campionat de Contrarellotge, 
aquest any amb la novetat que es van 
fer les dues cronos en un mateix dia: la 
de Corró i la cronoescalada de 
Montmany. Un total de 36 corredors 
van participar-hi. 

El guanyador de la crono de Corró va 
ser Miquel Novellas, amb un temps de 
13 minuts i 14 segons, i el guanyador 
de la crono de Montmany va ser Santi 
Segú, amb un temps de 9 minuts i 34 
segons. La suma dels temps va fer que 
el guanyador final fos Santi Segú. En 
les diferents categories, els guanyadors 
van ser els següents: Femina, Laura 
Cunillera; Elit, Oriol Aguilera; Master 
30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; 
Master 50, Chris Goere.

El Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació professional de 
jugadors

Des del mes d’octubre de 2013 i fins al 
mes de juny de 2014, el camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació per a jugadors de futbol 
impulsat per entrenadors majoritària-
ment provinents del RCD Espanyol. 
Molts d’ells són vallesans, com el 
franquesí Carles Martínez, entrenador 
de l’infantil de l’Espanyol, el roquerol 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del club barceloní, Xavi 
Díaz, responsable de Mitjans Audiovi-
suals i Anàlisi del Joc del Futbol Base 
de l’Espanyol, i Oriol Olivé, de l’RCDE 
Stage. Completen l’equip tècnic Joan 
Argemí, del FC Cardedeu, i Ferran 
Bramona, del RCDE Stage. Hi ha 
apuntats uns 30 jugadors, que entrenen 
els dilluns i dimarts de 17.30 a 19.30 h.

Segons l’empresa que han creat 
aquests tècnics per poder fer aquesta 
activitat, Alwaysoccer Barcelona, “els 
objectius i continguts de les sessions 
d’entrenament estan orientats a la 
millora tècnica i tàctica del jugador, per 
aconseguir que aquest resolgui amb 
èxit les diferents situacions exigides pel 
joc”. Així, els principals atractius 
d’aquesta oferta són els entrenaments 
en grups reduïts, la metodologia 
adequada a cada edat, l’aprofundiment 
de la tècnica individual i col·lectiva, la 
millora dels conceptes tàctics, els 
consells dietètics i mèdics, i l’assesso-
rament al jugador en tot allò que 
envolta el món del futbol. 

El passat 23 de setembre, dins de les 
jornades de portes obertes que va 
oferir l’empresa, els joves assistents 
van rebre la visita de l’entrenador de 
porters i exporter de l’Espanyol Tommy 
N’Kono, responsable del centre de 
tecnificació per a porters que tindrà lloc 
els mateixos dies i hores al camp de 
futbol de Corró d’Amunt.

El lligam d’aquest centre de tecnificació 
amb el club blanc-i-blau és molt estret. 
Un dels incentius que ofereix és que, si 
la direcció d’Alwaysoccer ho creu 
convenient basant-se en la qualitat de 
cada jugador, els alumnes podran fer 

les proves per entrar al RCD Espanyol 
gestionades des del centre.
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La franquesina Anna Riera queda 
segona a la Marató de Collserola

Anna Riera i Pla, veïna de Corró d’Avall 
de 47 anys, va quedar en segona 

posició de la general femenina a la XIX 
edició de la Marató de Collserola, que 
es va disputar el 6 d’octubre de 2013. 
Es tracta d’una de les clàssiques de les 
curses de muntanya. El Patronat 
Municipal d’Esports felicita per aquesta 
gesta l’atleta del Club Atletisme 
Canovelles i l’anima perquè continuï 
aconseguint èxits.

Jornada d’hípica per a 18 alumnes 
de la Fundació Apadis

El 17 d’octubre de 2013, 18 alumes del 
curs de formació laboral Plusmotiva de 
la Fundació Apadis van poder gaudir 
d’una jornada d’equitació adaptada 
dirigida pels professionals del Centre 
Hípic Mas Batlló, del municipi de Malla.

Els nois i noies van poder comprovar 
que l’equitació adaptada afavoreix la 
millora de l’equilibri i la mobilitat, la 
comunicació, la millora del to muscular, 
la deambulació i la coordinació, el 
control dels reflexos, la relaxació que 
aporta i la millora de l’autoestima. Com 
que l’activitat s’aconsegueix fer molt 
ràpidament, el reforç positiu per a la 
persona és immediat.

Gràcies a la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Diputació de 
Barcelona, aquests nois i noies van 

gaudir d’un dia rodó, que va culminar 
amb un dinar dins de les mateixes 
intal·lacions.

L’equip franquesí format per Santi 
Segú i Marc Ortega guanya les 3 
hores de resistència de BTT de 
Corró d’Amunt

El 20 d’octubre de 2013 es va disputar 
la setena edició de les 3 hores de 
resistència de BTT de Corró d’Amunt, 
enguany darrera prova puntuable de la 
I Challenge Resistència BTT del Vallès. 
Hi va haver més participació que mai 
amb 52 equips i 110 corredors en total. 
El guanyador de la prova va ser l’equip 
format pels franquesins de la UCLF 
Santi Segú i Marc Ortega, mentre que 
en el global de la classificació d’aquesta 
primera Challenge va quedar en primer 
lloc l’equip del celoní Tomàs Misser.

Enguany, l’organització, el Club Ciclista 
Corró d’Amunt, va fer un canvi en la 
sortida i la meta del recorregut. Fins 
ara havia estat a la finca de la Nissan i 
aquesta vegada s’ha fet al centre de 
Corró d’Amunt, concretament a la 

carretera, a la zona esportiva, entre el 
camí del restaurant Tastaolletes i el 
restaurant Les Quatre Llunes. Un canvi 
que ha agradat molt els participants i 
que ha fet més atractiva la cursa per a 
la gent del poble.

El premi al club que va aportar més 
participants a la cursa va ser per al 
T-Bikes de Lliçà d’Amunt. Cal recordar 
que també es va disputar la cursa d’1 
hora de resistència infantil, amb la 
participació de 21 corredors, dos dels 
quals de Corró d’Amunt.

Una de les anècdotes de les 3 hores de 
resistència BTT de Corró d’Amunt 
d’enguany va ser la presència d’un 
equip de TV3, atret per la tecnologia 
dels xips controladors que portaven els 

participants, una novetat en aquest 
tipus de curses.

Els clubs de bàsquet i d’handbol 
de les Franqueses van rebre el 
premi Trofeu 
Campions del Mundo 
Deportivo

El 25 d’octubre de 2013 el diari esportiu 
Mundo Deportivo i El Corte Inglés van 
organitzar una nova edició –la trente-
na– del Trofeu Campions, en què 
s’homenatja els clubs catalans per les 
gestes esportives que van aconseguir 
la passada temporada. Enguany hi van 
anar 215 equips de 26 disciplines que o 
bé van quedar campions de les seves 
lligues o bé van pujar de categoria. El 
nostre municipi també va ser-hi 
present, de la mà del Club Bàsquet Les 
Franqueses i de l’AE Handbol Les 
Franqueses.

En concret, es va premiar el CB per 
haver assolit l’ascens a 2a Catalana de 
l’equip sènior femení i l’AEH per 
l’ascens a 2a Catalana del seu sènior 
masculí. Van ser presents a l’acte en 
representació d’aquests clubs Esteve 
Moliner, president del CB Les Franque-
ses, i Mireia Gassull i Carme Ortega, de 
l’AEH Les Franqueses, que van 
assistir-hi en substitució del seu 
president, Rafael Rosario, que no hi va 
poder anar per motius laborals. A més, 
també van assistir a la gala l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

El lliurament de premis va tenir lloc a 
l’Hotel Juan Carlos I de Barcelona i va 
comptar amb l’assistència de 500 
persones.

Gran matinal de ciclocròs 
diumenge al parc de Milpins

El 27 d’octubre de 2013 al matí es va 
disputar al parc de Milpins de Corró 
d’Avall la primera prova de la Copa 
Catalana de Ciclocròs d’aquesta 
temporada, amb la participació de 127 
ciclistes. L’organització d’aquesta 
activitat va anar a càrrec de la Unió 
Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports.

Es van disputar tres curses, una per a 

les categories d’aleví, infantil i cadet, 
una altra per a les categories júnior, 
fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la 
darrera per a master 30, elit i sub 23. El 
guanyador de la cursa en elit va ser el 
celoní Tomàs Misser. Pel que fa al 

palmarès franquesí, cal destacar el 
segon lloc de Santi Segú a la categoria 
master 30, el segon lloc de Marc 
Ortega a la master 40, i el primer lloc 
d’Antoni Serra a la master 60.

El Patronat Municipal d’Esports 
renova els convenis de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses i amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Club Bàsquet Les Franqueses i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses van renovar durant el mes 
d’octubre de 2013 els convenis de 
col·laboració que van signar l’any 
passat amb el Patronat Municipal 
d'Esports. Aquest és el tercer any que 
es formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
Patronat i el CB Les Franqueses, i entre 
el Patronat i l’AEH 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.  

Al conveni es marca que el Patronat 
Municipal d’Esports serà el responsable 
d’establir la programació i la coordina-
ció d’aquestes activitats, mantenint la 
direcció del programa sota la supervi-
sió de la gerència del Patronat 
Municipal d'Esports. Igualment, el PME 
serà qui sufragarà les despeses 
d’execució dels programes referents 
als següents aspectes: gestió adminis-
trativa, coordinació tècnica, material 
esportiu, instal·lacions esportives, 

llicències, assegurances, arbitratges i 
equips de roba esportiva. Per la seva 
banda, ambdós clubs adquireixen el 
compromís de realitzar el programa 
d’activitats de l'Escola Esportiva 
Municipal i les activitats de promoció a 
les escoles de les Franqueses sota la 
programació, coordinació i supervisió 
del Patronat Municipal d'Esports, així 
com la col·laboració en aquelles 
activitats puntuals que organitzi el 
Patronat Municipal d'Esports.

Finalitza el manteniment 
semestral de la gespa artificial 
dels camps de futbol 
municipals

A finals del mes d’octubre de 2013 van 
finalitzar els treballs de manteniment 
semestral de la gespa artificial dels 
camps de futbol municipal de les 
Franqueses del Vallès per part del 
Patronat Municipal d’Esports.

El manteniment s’ha efectuat als 
camps de futbol 11 i 7 de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, al 
camp de futbol 7 de la Zona Esportiva 
Municipal de Bellavista, al camp de 
futbol de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt i al camp de futbol 
de la Zona Esportiva de Llerona. 

Les tasques de manteniment de la 
gespa van consistir a repassar les 
juntes i l’estat general dels marcatges, 

revisar les males herbes, replantar 
cautxú a les zones més desgastades i 
revisar l’estat general del camp.

Aquestes actuacions de millora 
s’emmarquen dins del pla continuat de 
manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals de les Franque-
ses del Vallès.

El Club Hoquei Les Franqueses 
comença la lliga de veterans

El 28 d’octubre de 2013 el flamant Club 

Hoquei Les Franqueses va disputar el 
partit de la primera jornada de la lliga 
de veterans. 

Va ser un partit molt igualat que el va 
enfrontar a l’Esplugues i que va acabar 
amb derrota franquesina per 1 gol a 4. 
Quan faltaven 5 minuts per a l'acaba-
ment del matx, el resultat era d’empat 

a 1 gol. L’equip visitant va començar a 
pressionar per tota la pista i l’estratègia 
li va donar resultat, ja que va aconse-
guir amb molta fortuna el segon gol. I 
encara va tenir temps per fer pujar al 
marcador l’1 a 4 final.

El grup que s’entrena amb el PME 
per fer la propera edició de la 
Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-
La Garriga es consolida

Durant el mesos d'octubre i novembre 
de 2013 es va anar consolidant el grup 
del programa Entrena la Mitja els 

integrants del qual van fer la inscripció 
al Patronat Municipal d'Esports. Tots 
aquests participants queden els dilluns, 
dimecres i divendres a les 20 h a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall i realitzen l'entrenament que 
dirigeix el Club d’Atletisme A 4 el km.  

Enguany hi ha menys participants, ja 
que molts pobles veïns també realitzen 
aquest programa i perquè molts dels 
participants ja formen part del Club 
d'Atletisme A 4 el km i, per tant, ja 
entrenen de forma regular durant tot 
l'any.

NOVEMBRE 2013

Ppresentació dels equips del CE 
Llerona

L’1 de novembre de 2013, al matí, va 
tenir lloc al camp de futbol de la zona 
esportiva de Llerona la presentació de 
tots els equips que formen part del Club 
Esportiu Llerona la present temporada. 

En total hi van assistir més de 300 
futbolistes, nois i noies, de diferents 
edats, que formen part dels 26 equips 
del club. També hi van ser presents els 
coordinadors, entrenadors i delegats 
de cada equip i els membres de la junta 
directiva del CE Llerona, així com 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez.

El Club A 4 el km participa amb 
setze atletes a la cursa 
Behovia-San Sebastián

Setze atletes del club d’atletisme 
franquesí A 4 el km van participar el 10 
de novembre de 2013 a la cursa 
Behovia-San Sebastián, de 20 km de 
recorregut. 

Les marques que van fer els corredors 
del Club d’Atletisme A 4 el km són les 
següents: Jaume Aragonès, 1 h 11 min 
31 s; Esteban Romero, 1 h 16 min 49 s; 
Joaquim Cardona, 1 h 18 min 40 s; 
Xavier Roca, 1 h 19 min 15 s; Lluís 
González, 1 h 26 min 50 s; Rafa Lora, 1 
h 29 min 20 s; Carmen Martín, 1 h 30 
min 30 s; David Aldonza, 1 h 31 min 14 
s; Jordi Brillas, 1 h 31 min 16 s; Santi 
Carreras, 1 h 32 min 27 s; Daniel 
Priego, 1 h 35 min 22 s; Sergi Alexan-
dri, 1 h 36 min 34 s; Francesca Parra, 1 
h 44 min 51 s; Montse Nzang, 1 h 47 
min 22 s; Núria Buil, 1 h 50 min 4 s; 
Mireia Massot, 1 h 52 min 9 s.

Les instal·lacions esportives reben 
els visitants de 
l'intercanvi Comenius

Alumnes i professors estrangers del 
programa Comenius van visitar 
diversos indrets del municipi al llarg de 
la setmana de l’11 al 17 de novembre 
de 2013. Com que el projecte se 
centrava en l'esport i la salut, l’Escola 

Joan Sanpera i Torras, que va ser  
l'amfitriona d'aquest intercanvi, va 
convidar el grup de visitants a fer una 
visita a les instal·lacions esportives 
municipals, a més a més de la visita 
històrica a l'ajuntament.

En aquesta visita, que va ser concreta-
ment a les instal·lacions esportives de 
Corró d'Avall, el grup va ser rebut pel 
regidor d'Esports, José Ramírez, i el 
director gerent del Patronat Municipal 
d'Esports, Josep Campaña. Un cop feta 
una breu explicació sobre l'equipa-
ment, alumnes i professors van ser 
obsequiats amb el llibre del 30è 

aniversari del Patronat Municipal 
d'Esports. A continuació se'ls va fer 
una visita guiada per les instal·lacions 
en què van poder veure el pavelló 
poliesportiu, el camp de futbol, les 
pistes de tennis, les pistes de pàdel i la 
piscina.

Els visitants, procedents d'Anglaterra, 
Polònia i Islàndia, van marxar el 
diumenge 17. Al llarg dels dies que van 
ser a Catalunya van conèixer el 
municipi de les Franqueses -inclòs 
l'Ajuntament, el seu principal complex 
esportiu i l'entorn general-, la capital de 
comarca, Granollers, i la ciutat de 
Barcelona.

Presentació dels equips 
d’handbol de les Franqueses de la 
temporada 2013-2014

El 16 de novembre de 2013 va tenir lloc 
la presentació de tots els equips 
d’handbol base del Patronat Municipal 
d’Esports juntament amb els equips del 
club AEH Les Franqueses al Pavelló 
Poliesportiu Municipal de les Franque-
ses.

13 equips conformen l’escola d’handbol 
del PME en la temporada 2013-3014: el 
prebenjamí, benjamí masculí A, 
benjamí masculí B, aleví femení A, aleví 
femení B, aleví masculí A, aleví masculí 
B, infantil masculí, infantil femení, cadet 

masculí A, cadet masculí B i cadet 
femení. Per part de l’AEH Les Franque-
ses enguany presenten dos equips, el 
sènior masculí i el juvenil femení.

A partir de les 19 h va tenir lloc la 
desfilada de tots els equips davant 
d'una grada plena. Acte seguit hi van 
haver els parlaments de les autoritats, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el president de l'AEH les 
Franqueses, Rafael Rosario, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez, que van fer 
entrega d'uns rams de flors i plaques a 
tots aquells jugadors que porten 10 
anys practicant handbol al municipi. 

També es va fer un reconeixement als 
periodistes esportius locals Ramon 
Solé, Miqui Güell i Pol Garcia. Per últim, 
es va fer la tradicional foto de grup i 
després les fotografies individuals de 
temporada per a cada equip. 

Abans de la presentació van tenir lloc 
els partits del juvenil femení contra el 
BM Granollers, a les 16 h, i el del cadet 
masculí A contra l’Esplais de Castelló 
d'Empúries, a les 17.30 h. Un cop 
finalitzada la presentació es va jugar el 
partit del sènior masculí davant el 
Vallag, a les 20.15 h.

Francesc Marsol i Ana Belén 
García guanyen la 2a edició de la 
cursa Els 10 km de les Franqueses

El diumenge 17 de novembre de 2013 
a les 10 h va tenir lloc la segona edició 
de la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses, amb sortida i arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El mal temps, tot i que no va 
impedir que la prova se celebrés, va 
fer, això sí, que alguna de les 620 
persones inscrites es quedés casa. 

No va ser el cas de Francesc Marsol i 
Ana Belén García, que van quedar en 
primer lloc en la categoria masculina i 
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femenina, respectivament. Marsol va 
fer un temps de 34 min 48 s i Garcia de 
40 min 34 s.

Jaume Aragonès, secretari del Club 
d’Atletisme A 4 el km, entitat que 
organitza la cursa amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, es va mostrar molt satisfet 
amb el nombre de participants, i va 
confirmar que hi haurà una tercera 
edició de la prova l’any vinent.

A banda de la vessant esportiva, 
aquesta cursa té l’objectiu de recaptar 
diners per a la lluita contra el càncer de 
ronyó. Els diners recaptats enguany (un 
mínim de 3 € per inscrit, segons 
Aragonès, més l’aportació de l’empre-
sa patrocinadora Pfizer i la que fa 
l’Ajuntament de les Franqueses) es 
donaran, com l’any passat, a la 
Fundació Privada Institut Recerca de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El Patronat Municipal 
d'Esports signa un conveni amb 
Alwayssoccer

El matí del 22 de novembre de 2013, 
l'empresa Alwayssoccer i el Patronat 
Municipal d'Esports van signar un 
conveni per a l'organització d'activitats 
de formació i promoció esportiva, 
estades i/o jornades de tecnificació al 
municipi de les Franqueses.

Alwayssoccer és una empresa 
especialitzada en l'organització de 
clubs i escoles de futbol, estades, etc. 
El representant de l'empresa va signar 
el conveni amb el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Es planta una alzina per al Bosc 
de La Mitja

El 27 de novembre de 2013 al matí 
diverses autoritats municipals i 
representans de La Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
van plantar una alzina al Bosc de La 
Mitja. Des de 2003 és tradició fer 
créixer el Bosc de La Mitja (a l'avingu-
da de Sant Julià, 64-66, de Granollers), 
per això cada any s'hi planta un arbre. 
Aquest 2013, com que no es tracta 
d'un any olímpic, s'hi ha plantat una 
alzina. A l’acte hi van assistir els 
alcaldes de Granollers i Canovelles, el 

primer tinent de les Franqueses, Esteve 
Ribalta, el regidor d’Esports de les 
Franqueses, José Ramírez, i també el 
regidor d'Esports de la Garriga, Joan 
Esteban, el president de l’AE La Mitja, 
Toni Cornellas, i el president de la 
Federació Catalana d’Atletisme, Joan 
Villuendas, entre altres personalitats. 
Aquest és un dels actes previs a la 
celebració de la cursa.

La primera passejada per a la 
gent gran del cicle “A cent cap als 
cent” té lloc a les Franqueses

El 28 de novembre de 2013 va tenir lloc 
a les Franqueses la primera caminada 
dins el cicle de passejades A cent cap 
als cent que organitza la Diputació de 
Barcelona juntament amb els pobles i 

ciutats adjuntats. Aquest programa va 
destinat a persones de més de 65 anys 
que fan activitat esportiva en el seu 
municipi.

Els pobles convidats van ser Castellde-
fels, Vilanova i la Geltrú i Santa 
Perpètua de Mogoda. En total, uns 170 
participants, que van poder gaudir dels 
camins i espais de les Franqueses. 

La passejada va començar al voltant de 
les 10 h des del Complex Esportiu 
Municipal en sentit Milpins, on es va fer 
una parada per esmorzar i on seguida-
ment es va reprendre la passejada, que 
va arribar fins a Corró d'Amunt. Un cop 
allà es va fer el dinar de germanor i la 
cloenda de l'acte.

Durant la passejada i tota la jornada hi 
va ser present el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Presentació dels equips del CF Les 
Franqueses

Després de l’ajornament del passat 16 
de novembre per mal temps, el 30 de 
novembre de 2013 va tenir lloc a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall la presentació oficial del CF Les 
Franqueses d’aquesta temporada 
2013-2014. L’acte va començar a les 
16 h amb la desfilada dels 21 equips del 
club, uns 170 jugadors en total.

Després de les fotos oficials de cada 
equip, que es van fer amb els cotxes 
d’època que estaven a la gespa i que 
van cedir per a l’ocasió els patrocina-
dors del club, es va jugar el partit de 3a 
Divisió Catalana que enfrontava el 
primer equip del CF Les Franqueses 
contra l’Olímpic de la Garriga, i que va 
acabar en empat a 1 gol.

DESEMBRE 2013

Els equips prebenjamí i 
benjamí masculí d’handbol del 
PME assisteixen a la Trobada 
Handbolicat de la Llagosta

El 6 de desembre de 2013 va tenir lloc 
a la Llagosta la Trobada Handbolicat de 
la Marató de TV3 on cada any 
participen equips d'handbol de les 
Franqueses. Aquest any era el torn 
dels equips prebenjamí de la Laura 
Saperas i del benjamí masculí del Joan 
Lax. La matinal va consistir a jugar 
partits en format triangular davant 
equips com el Granollers, la Llagosta i 
el Polinyà. Un bon matí gaudint de 
l'esport, companyonia i joc net amb els 
companys d'altres municipis.

El Barça, el Vila-real i la Fundació 
Marcet, campions de la Interna-
tional Golden Cup 2013

El FC Barcelona en categoria aleví, el 
Vila-real CF en benjamí i la Fundació 
Marcet en prebenjamí van ser els 
equips campions de la segona edició de 
la International Golden Cup que es va 
disputar entre el 6 i el 8 de desembre a 
les Franqueses i a la Garriga. 

Han jugat el torneig més de 50 equips, 
alguns provinents d’Itàlia, com la 
Roma, o d’altres punts de l’Estat 
espanyol, com l’Atlético de Madrid, el 
Vila-real o el Rayo Vallecano, i de clubs 
tan destacats del futbol català com el 
FC Barcelona, el Cornellà, el Sant 
Andreu o l’Europa; uns 700 jugadors 
d’entre 6 i 12 anys d’edat, que han 
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Bateig del km 7 de la Mitja 
Marató amb el nom d’Alfredo 
Codina

El 8 de gener de 2013 es va fer l'acte 
de bateig d'un quilòmetre més de la 
Mitja Marató Granollers-Les Franque-
ses-La Garriga, el km 7, dedicat en 
aquesta ocasió al garriguenc Alfredo 
Codina. El km 7 de la Mitja es troba just 
al davant de l’entrada de la urbanitza-
ció Els Gorchs, a Llerona.

El mateix Alfredo Codina Casals, de 76 
anys, acompanyat dels seus fills Josep i 
Marc, va col·locar la rajola. L’acte va 

comptar amb la presència de l’alcalde 
de les Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, el de Granollers, Josep 
Mayoral, la de la Garriga, Meritxell 
Budó, l’alcalde de Canovelles i 
president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, José Orive, el president 

de l’Associació Esportiva La Mitja, Toni 
Cornellas, així com diversos regidors 
d’aquests ajuntaments i col·laboradors 
de la Mitja.

Toni Cornellas va explicar l’homenatge 
a Alfredo Codina per la seva dedicació 
durant tots aquests anys a la prova. 
Codina es va mostrar molt agraït i 
satisfet de “col·laborar amb tot el que 
es pugui amb el municipi i amb la 
comarca, crec que és el que s’ha de 
fer”. Codina va ser reconegut com a 
ànima i “speaker” de la prova.

60 jugadors participen a la 
jornada de lliga de bàdminton del 
campionat del CEVO

El diumenge 13 de gener de 2013 va 
tenir lloc al pavelló poliesportiu 
municipal de les Franqueses del Vallès 
la jornada de lliga de bàdminton 
corresponent al campionat del CEVO 
(Consell Esportiu del Vallès Oriental). 

Hi van prendre part jugadors de totes 
les poblacions del Vallès Oriental amb 
uns 60 participants entre les diferents 
categories d’infantil, cadet i juvenil, 
masculí i femení. 

L’actuació dels jugadors locals va ser 
notable dins del rànquing. Marta 
Guirado va guanyar en la seva 
categoria en imposar-se a la final a una 

altra jugadora del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, Laura 
Pares, en categoria juvenil femenina. 

En categoria cadet masculí, Borja 
Vinagre va guanyar la seva eliminatòria 
arribant a la final després de superar en 
la semifinal Mario Maqueda, també 
jugador local.

El Club de Tir amb Arc de les 
Franqueses participa al XLVI 
Campionat de Catalunya

El XLVI Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc i el VI Campionat Para-Ar-
chery celebrat el diumenge 13 de 
gener de 2013 a Castellar del Vallès va 
comptar amb la major participació de la 
història: 192 esportistes. Es van 
proclamar 26 nous campions de 
Catalunya.
 
Els arquers més joves del Club de Tir 
amb Arc de les Franqueses van fer 
gala d’una gran serenitat en la 
competició i van suportar sense queixa 
el fred que feia al pavelló. Destaca la 
medalla de bronze aconseguida per 
Izan Garcia en la modalitat d’arc 
recorbat en categoria esquirol amb 250 
punts i la cinquena posició en la 
mateixa modalitat de Joan Arnal amb 
233 punts. Guerau Camí va aconseguir 
medalla d’or en la modalitat d'arc nu 
categoria esquirol. Els germans Oriol 

Ros i Adrià Ros van quedar sisens. El 
primer en arc recorbat cadet i el segon 
en arc recorbat aleví.
 
El president del Club, Juan Antonio 
Galo, va competir en arc compost 
categoria sènior. Li van faltar molt pocs 
punts per passar a les eliminatòries 
però va estar tota la jornada donant 
suport als companys. Ángel Galiano es 
va enfrontar en les eliminatòries amb el 
qui va ser finalment el campió de 
Catalunya en la modalitat d’arc nu 
sènior.

Lliurament de l’equipament 
esportiu als monitors del Club A 4 
el km que col·laboren amb el 
programa Entrena la Mitja

El 15 de gener de 2013 va tenir lloc a la 
sala de plens de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès el lliurament de 

l’equipament als monitors del Club A 4 
el km que van col·laborar amb el 
programa Entrena La Mitja a les 
Franqueses. Amb aquest acte es va 
reconèixer la seva tasca envers la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

L’acte va comptar amb la presència del 
regidor d’Esports, José Ramírez, el 
president del club d’atletisme franquesí 
A 4 el km, Toni Flores i, en representa-
ció de l’Associació Esportiva La Mijta, 
Toni Cornellas i Joan Villuendas. Es van 
lliurar 25 equipaments per als monitors, 
que en aquesta edició va comptar amb 
més de 130 inscrits. El paquet constava 
d’una samarreta de màniga curta, unes 
malles i un tallavent.

Les jugadores de l’amateur 
femení del CF Bellavista Milán fan 
un calendari per aconseguir 
recursos econòmics

Les components de l’equip amateur 
femení del CF Bellavista Milán van fer 

un calendari del 2013 amb l’objectiu 
d’obtenir ingressos extres amb la seva 
venda que ajudessin a cobrir el 
pressupost de la temporada.

Aquest conjunt milita en la màxima 
categoria territorial catalana la qual 
cosa suposa un augment de despeses 

molt considerable en relació a la 
categoria on jugaven la campanya 
anterior. Es van editar un total de 500 
calendaris que es venien a un preu de 5 
euros cadascun. Com és habitual en 
aquest tipus de calendari, les jugadores 
de l’amateur femení del CF Bellavista 
Milán sortien als diferents mesos de 
l’any.

Gran tarda d’handbol a les 
Franqueses amb el partit entre el 
BM Granollers i l’US Ivry francès

Les Franqueses del Vallès va viure el 
17 de gener de 2013 una fantàstica 
tarda d’handbol al Pavelló Poliesportiu 
Municipal amb el partit internacional 
que va enfontrar el BM Granollers i 
l’US Ivry, equip de la lliga francesa. Els 
dos equips van jugar amb molta 
intensitat oferint grans moments 
d'handbol. A la mitja part del partit es 
va sortejar una samarreta del BM 
Granollers signada per tots els jugadors 
del primer equip, que va anar a parar a 
una seguidora de l'equip francès. 
Durant el descans també es va 
aprofitar per fer un partidet entre 
l’equip aleví masculí de les Franqueses 
i el del BM Granollers. El resultat final 
del partit entre el BM Granollers i l’Ivry 
francès va ser de 31-26 a favor dels 
primers.

Alta participació al XXI Cros 
Escolar i al XVIII Cros Popular 
malgrat les previsions de mal 
temps

El dissabte 19 de gener de 2013 es va 
celebrar el XXI Cros Escolar i el XVIII 

Cros Popular de les Franqueses del 
Vallès amb una participació molt 
elevada: un total de 430 corredors i 
corredores, una vintena menys que a 
l’edició de l’any passat. Són unes xifres 
molt positives si es tenen en compte les 
previsions d’intenses pluges que hi 
havia per a aquest dia.

La prova, organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports amb la col·labora-
ció del Club Fondistes Bellavista, el club 
A 4 el km, el CB Les Franqueses i 
l’AEH Les Franqueses, amb el suport 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
es va disputar al parc de Milpins de 
Corró d’Avall, com l’any passat.

Com és habitual, les primeres curses 
que es van fer, a partir de dos quarts 
de deu del matí, van ser les dels 
corredors de més edat per tal que els 
nois i noies més petits participessin 
quan les temperatures fossin més altes, 
per bé que el temps va ser molt millor 
de l’esperat i només va ploure en 
alguns moments.

El guanyador del Cros Popular en 
categoria masculina va ser Toni 
Antúnez, de l’equip Aire Esport, mentre 
que en categoria femenina es va 
imposar Carmen Martí, del club A 4 el 
km.

A continuació es van disputar les 
proves de cadet masculí (Andrés 
Campoy, CA Canovelles) i femení 
(Núria Carbonell, CA Montornès), 
infantil masculí (Nabil Aldori, EE la 
Garriga) i femení (Carla Pérez, CA 
Montornès). Cap a les 11 del matí va 
tenir lloc la primera entrega de premis 
de les curses disputades.

A la segona part de la matinal es van 
córrer les curses dels més petits, de 

major a menor edat. Els guanyadors a 
les diferents categories van ser: aleví 
masculí, Álex Salgado, EE la Garriga; 

aleví femení, Inas Kajtih, EE la Garriga; 
benjamí masculí, Álex Lozano, CA 
Granollers; benjamí femení, Aymara 
Danieluk, CA Granollers; prebenjamí 
masculí, Pol Granado, CA Canovelles, 
prebenjamí femení, Carla Casellas, 
Escola Guerau de Liost; mini masculí, 
David Mateos, Escola Colors, i mini 
femení, Noa Robles, Escola Guerau de 
Liost.

El lliurament de premis va anar a 
càrrec de l’alcalde de les Franqueses 
del Vallès, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports, José Ramírez, i els represen-
tants del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental Santi Gener i Maria Antònia 
Jorba. Tots els participants van rebre 
una samarreta commemorativa i 
esmorzar al finalitzar cada cursa. 

Finalitza el Taller de Danses 
realitzat a l’Escola Camins dins 
del programa d’activitats esporti-
ves per a les escoles

La penúltima setmana de gener de 
2013 va finalitzar el Taller de Danses 
que va tenir lloc a l’Escola Camins dins 
del Programa Esportiu per a les 
Escoles del Patronat Municipal 
d’Esports. “Peu Polidor”, “La masove-
ra”, “El ball de la civada”... van ser 
algunes de les danses populars 
catalanes que els alumnes de 1r de 
Primària de l’Escola Camins van ballar 
dins de les classes d’iniciació a la 
Dansa que el Patronat Municipal 

d’Esports porta a terme als centres 
escolars del municipi, a través del 
Programa d’Activitats Esportives per a 
les escoles 2012-2013.

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, 
campió de Catalunya

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, i Cristina 

Sanz, del Club Diagonal, es van 
proclamar campions del XVI Campionat 
de Catalunya, celebrat del 9 al 27 de 
gener de 2013 a les instal·lacions de 
Baix Bowling de Sant Vicenç dels 
Horts.

Artur Colomer, amb un total de 3.825 
pals, (212,50 de mitjana) va guanyar 
amb comoditat la final que va tenir lloc 
el 26 de gener, seguit per Álvaro-José 
Cardona, del Club Barcelona (3.735 
pals). Marcial Ovide (3.675 pals), del 
BC Diagonal de Barcelona, amb una 
sèrie final de 1.301 pals, va assolir la 3a 
posició.

Diumenge 27 va ser el torn de la final 
femenina, Cristina Sanz (3.414 pals), 
del Club Diagonal, va guanyar la prova 
en una ajustada final amb la seva 
companya d’equip Roser Romero 
(3.322 pals) i Lia Mojarro (3.291 pals), 
del Club Seven-3 de Sant Esteve 
Sesrovires.

Les millors sèries va ser per a Marcial 
Ovide i Roser Romero amb 1.301 i 
1.211 pals respectivament, i les millors 
partides les van assolir Cristina Sanz, 
amb 244 pals, i Artur Colomer, amb 
268 pals. 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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El campió olímpic Kiprotich 
guanya la Mitja més 
multitudinària

La 27a edició de la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
disputada el diumenge 3 de febrer de 
2013 va ser la més multitudinària de les 
celebrades fins ara, amb 10.000 
corredors, 2.000 més que en la 
passada edició.

El favorit de la prova, l’actual campió 
olímpic Stephen Kiprotich es va 
imposar amb un temps d’1 h 01 min 15 
s, seguit a 3 segons de Carles Castillejo, 
que va fer una excel·lent cursa. 

Amb aquesta marca Castillejo va batre 
el rècord de Catalunya. En tercer lloc 

va quedar el kenyà David Maru, amb un 
temps d’1 h 3 min 53 s.

En categoria femenina la primera atleta 
va ser la kenyana Jebichi Yator, amb 1 
h 14 min 24 s; la segona, Vanessa 
Veiga, amb 1 h 15 min 1 s; i la tercera, 
la navarresa Raquel Gómez, amb 1 h 
15 min 26 s.

També s’ha de destacar, com passa 
des de fa anys, la gran afluència de 
públic als carrers animant els atletes al 
llarg del recorregut. Al seu pas per les 

Franqueses els atletes també van 
comptar amb el suport de l’Escola 
Municipal de Música Claudi Arimany de 
les Franqueses del Vallès. El Combo de 
l’escola va interpretar diverses peces 
musicals mentre els corredors feien la 
cursa.

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez, van seguir la prova al llarg del 
matí i també van ser presents al 
lliurament de premis de premis que es 
va realitzar en finalitzar la cursa.

Mònica Ausàs i Francesc Garcia, 
elegits millors esportistes 
amateurs a la XVII Nit de l’Esport 
de les Franqueses

La XVII Nit de l’Esport de les Franque-
ses del Vallès, que es va celebrar el 
divendres 8 de febrer, va tornar a ser 
un èxit. 

Més de 400 persones van assistir a 
l’acte organitzat pel Patronat Municipal 
d’Esports en el qual es fa un reconeixe-
ment públic i es premia aquells 
esportistes, persones i entitats 
esportives locals que van destacar pels 
seus èxits i dedicació durant la 
temporada 2011-12.

En aquesta edició es va premiar 
Mònica Ausàs, del Club Balonmano 

CLEBA León, i Francesc Garcia, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses, com a 
millors esportistes amateurs.

Cal destacar que la gala va comptar la 
presència de la granollerina Laia Pons, 
medallista olímpica als Jocs de Londres 
amb l’equip espanyol de natació 
sincronitzada. A més de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
també regidors de l’equip de govern 
Rosa Maria Isidro, Rosa Maria Pruna, 
Esteve Ribalta, Josep Randos, Gisela 
Santos i Vanessa Garcia, eren presents 
a l’acte el director general de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya, Gerard 
Figueras, el diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom, 
el coordinador d’Esports de la Diputa-
ció de Barcelona, Daniel Laga, i el 
senador i president de la Taula 
Assessora de l’Esport Català, Josep 
Maldonado.

El programa de la nit es va iniciar amb 
el lliurament dels diplomes als 73 
nominats i nominades, esportistes de 
les categories promoció masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1999 i 
2003), categoria formació masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1994 i 
1998), categoria amateur masculí i 
femení (nascuts al 1993 i anys 
anteriors) i categoria millor entrena-
dor/a. Després del sopar es va donar 
pas al lliurament dels guardons 
corresponents a les gestes esportives 
en reconeixement per haver assolit 
destacades fites durant la temporada 
2011/2012, als mèrits personals i als 
premis especials.

Acte seguit va arribar l’hora de 
conèixer els millors esportistes en les 
diferents categories. El premir al millor 
entrenador/a va ser per a Xavier 
Corbinos, del Patronat Municipal 

d’Esports, secció handbol, campió de la 
lliga infantil femení d’handbol, 2n 
classificat a la fase sector del Campio-

nat d’Espanya i 3r al Campionat de 
Catalunya. En categoria promoció 
femení, el guardó va ser per a Wiam 
Koubiss, del Karate Nokachi, campiona 
de Catalunya en la disciplina de kumite 
individual i per equips i subcampiona 
de Catalunya en la disciplina de kata. 
En categoria promoció masculí el premi 
va ser per a Oriol Miró, de la Unió 
Ciclista Les Franqueses, guanyador de 
la triatló de l’Ametlla i de la duatló 
d’Altafulla i tercer a la duatló de 

Granollers. En categoria formació 
femení va ser premiada Tania Henán-
dez, del Club Natació Granolers, 
campiona d’Espanya i de Catalunya 
d’hivern i estiu de combo i membre de 
la selecció espanyola infantil de natació 
sincronitzada. En categoria formació 
masculí el guardó va ser per a Pol 
Torres, del BM Granollers, campió de 
Catalunya i d’Espanya per equips i 
subcampió d’Espanya amb la selecció 
catalana. 

Els darrers premis van ser per als 
millors esportistes en categoria 
amateur. En amateur femení la 
guanyadora va ser Mònica Ausàs, del 
Club Balonmano León, jugadora a la 
lliga ABF d’handbol femení, la màxima 
categoria estatal, i membre de la 
selecció espanyola júnior. En categoria 
amateur masculí el guanyador va ser 
Francesc Garcia, de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, 3r classificat en categoria 
elit al campionat de ciclocròs de Lleida, 
4t al ciclocròs de Mataró, 5è a la prova 
del Campionat de Catalunya de Vic i 5è 
a la prova del Campionat de Catalunya 
de Ciclocròs disputada a Corró d’Avall. 

Golbol i corfbol durant la Setmana 
Cultural a l’escola Guerau de Liost

L’escola Guerau de Liost va celebrar, 
del 4 al 8 de febrer de 2013, la 10a 
Setmana Cultural, dedicada enguany a 
“La Vida Saludable”. Durant aquests 
dies es van fer un munt d’activitats 
sobre la bona alimentació, les actituds 

positives i optimistes que ens fan ser 
feliços i també l’activitat física. Entre 
d’altres, es van practicar dos esports 
poc coneguts com el golbol i el corfbol, 
i van poder provar l’experiència de 
desplaçar-se en una cadira de rodes. 
Aquests esports tenen com a principal 
característica que són integradors. Així, 
el golbol el practiquen esportistes 
invidents o deficients visuals i al corfbol 
els equips són mixtos, formats per 
quatre homes i quatre dones.

Més de 350 participants a la 
pedalada L’Aventura és l’aventura 
2013 de la UC Les Franqueses

La pedalada L’Aventura és l’aventura, 
que es va disputar el diumenge 17 de 
febrer de 2013, va tornar a ser un èxit, 
amb 370 participants. La prova, 
organitzada per la Unió Ciclista Les 
Franqueses amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports tenia dos circuits, 
amb sortida i arribada al parc de 
Milpins de Corró d’Avall.  El primer 
circuit, de dificultat alta, era un 
recorregut de 40 km mentre que el 
circuit de dificultat mitjana-baixa era de 
20 km. El guanyador de la cursa en 
categoria masculina va ser Marc 
Trater, mentre que Anna Villar es va 
imposar en categoria femenina. L'acte 

de lliurament dels trofeus va comptar 
amb la presència de l'alcalde de les 
Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, i del regidor d'Esports, José 
Ramírez, així com del president de la 
UC Les Franqueses, Toni Serra. Tots 
els participants van ser obsequiats amb 
una samarreta commemorativa i 
l'esmorzar.

El Facebook del Patronat 
Municipal d’Esports supera els 
1.000 seguidors en el seu primer 
any de creació

A punt de complir-se (març 2013) l’any 
de la creació del Facebook del Patronat 

Municipal d’Esports de les Franqueses 
del Vallès aquest projecte de comunica-
ció 2.0 ja compta amb 1.100 seguidors.

La presència del PME al Facebook, que 
es va produir al mes de març del 2012, 
s’orientava cap a la difusió dels 
esdeveniments i activitats esportives 
que es realitzen al municipi. Aquest 
objectiu de comunicació, de generació 
de debats i d’interacció amb la 
ciutadania que és el Facebook s’està 
aconseguint plenament.

La presència del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses a les 
xarxes socials es complementa amb el 
Twitter, que també s’utilitza per donar a 
conèixer notícies esportives, l’agenda 
esportiva del cap de setmana i 
informacions puntuals.

El Twitter del PME és @Pmesportslf i 
l’adreça de Facebok és www.face-
book.com/patronatmunicipaldes-
ports.lesfranqueses.

Bona experiència de l’Escola de 
Bàsquet a la visita al Palau 
Blaugrana per veure un partit de 
l’Euroleague

El 28 de febrer de 2013 una expedició 
de quaranta persones va assistir al 
partit d’Euroleague entre el Futbol Club 
Barcelona i el Kimski de Moscou. Com 

cada any el Patronat Municipal 
d’Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses organitzen la tradicional 
sortida anual al Palau Blaugrana per 
veure un partit en directe. En aquesta 
ocasió els prop de quaranta franque-
sins van poder veure l’escalfament en 
directe dels jugadors. 

Els més petits, emocionats, van poder 
fotografiar-s’hi. Per la seva banda, els 
jugadors es van mostrar molt simpàtics 
i atents. En un partit molt intents es va 

acabar imposant el FC Barcelona per 
71 a 69.
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Dues seleccions universitàries 
japoneses d’handbol 
s’enfronten als equips de les 
Franqueses

El dimarts 5 de març de 2013 va tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses del Vallès dos partits 
d'handbol de caire amistós amb dues 
seleccions universitàries japoneses que 
realitzaven una estada a Barcelona. 

En un partit es van enfrontar l'equip 
cadet femení de l'Handbol Les 
Franqueses amb el Chugoku Handball 
University Japan, i al segon l'equip 
sènior masculí i el Shikoku Handball 
University Japan. La bona predisposi-

ció per part dels combinats va perme-
tre veure un gran espectacle. 

Com a mostra de benvinguda es va 
entregar a les seleccions japoneses 
unes banderoles representatives i uns 
pins de la celebració del 30è aniversari 
del Patronat Municipal d’Esports. Els 
capitans Paula Bertos i Santi Tomàs 
també van entregar sengles plaques 
commemoratives als capitans dels 
equips japonesos. Acabats els partits es 
va fer una fotografia de grup amb tots 
els presents. 

El regidor d'Esports, José Ramírez, 
acompanyat del president, Rafael 
Rosario, i altres directius de l’AEH Les 
Franqueses, va lliurar de record per la 
seva estada al municipi franquesí una 
reproducció de la façana de l'Ajunta-
ment als dos conjunts universitaris 
japonesos. Finalment es va servir un 
petit refrigeri per a tots els jugadors i 
jugadores.

Donació dels beneficis de la cursa 
“Els 10 km de les Franqueses” a 
l’Hospital de Sant Pau

El 12 de març de 2013 a la tarda es va 
fer a l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona l'acte de donació dels 
beneficis de la cursa Els 10 km de les 
Franqueses amb la presència del Club 
d'Atletisme A 4 el km de les Franque-
ses del Vallès i la Fundació Privada 
Institut Recerca de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP).

Per part de l'IRHSCSP hi van assistir el 
Dr. Barnada, director del servei 
d'Oncologia de l'Hospital de Sant Pau, i 

el Dr. Kulisevsky, Director General 
IRHSCSP, i per part del club A 4 el km 
la impulsora de la cursa, Meritxell 
Riera, i el vicepresident de l’entitat, 
Javier Ramírez.

El Club A 4 el km va lliurar als repre-
sentants de l’hospital un taló per un 
import de 2.415 €, que correspon als 
beneficis que es van assolir a la 1a 
cursa benèfica Els 10 de les Franqueses 
celebrada el 18 de novembre de 2012. 

Els diners es destinaran al Servei 
d'Oncologia Mèdica per realitzar 
estudis d'investigació per a la curació 
del càncer de ronyó.

Sortida del grup d’Activitat Física 
per a la Gent Gran a Manresa

El divendres 15 de març de 2013 el 
grup d’Activitat Física per a la Gent 
Gran va realitzar una sortida al municipi 
de Manresa. Aquesta activitat 
s'emmarca dins del programa de 
passejades “A cent cap als cent”, de la 
Diputació de Barcelona.

El punt de trobada del grup va ser 
l’habitual en aquestes ocasions, el 
Complex Esportiu Municipal de les 

Franqueses, per agafar l’autocar i 
dirigir-se cap a Manresa. Un cop allà 
van rebre els representants de la resta 

de municipis que també participaven 
en l’activitat: Corbera del Llobregat, El 
Prat del Llobregat i Manresa, 350 
participants en total.

La caminada va iniciar-se a les 9.30 h 
al Complex El Congost i van anar fins a 
la Torre de Santa Caterina, per 
continuar la marxa fins a l’Ermita de la 
Guia i, per últim, el darrer tram fins al 
Parc del Cardener. Va ser un recorre-
gut d'11 km. Per finalitzar l’activitat, es 
va realitzar un dinar de germanor amb 
tots els grups.

Finalitza el torneig de Pàdel 
Blackcrown Les Franqueses

El 4 de març de 2013 va començar el 
Torneig de Pàdel Blackcrown organitzat 
per +9 Pàdel i Blackcrown amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. En aquesta competició hi 
van participar 80 parelles repartides en 
les diferents categories: masculí B i C, 
femení B i C i mixta B i C.

El torneig havia de finalitzar el 10 de 
març però a causa de la pluja va 
acabar el dissabte 16 de març. Aquest 
últim dia es van jugar les finals de cada 
categoria i es va fer l’entrega de 
premis, que va comptar amb la 
presència de l’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, i del regidor 
d’Esports, José Ramírez. Tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l’organització i també van 
entrar en el sorteig de diferents regals.

Set equips de les Franqueses 
participen a la Trobada de Mini-
handbol

El 17 de març de 2013 va tenir lloc la 
trobada de minihandbol a Granollers. 

Els equips de les Franqueses que van 
participar-hi van ser un total de set: 1 
prebenjamí, 2 benjamins masculins i 1 
femení, 2 alevins masculins i 1 femení.

El torneig consistia a jugar una fase 
prèvia i a continuació els equips 
classificats jugaven la fase final. El 
prebenjamí i el benjamí masculí van 
passar a la fase final. Van perdre 
davant els que finalment van acabar 
guanyant el torneig, l'Handbol Bordils i 
el BM la Roca 1.

Amb tot, s’ha de destacar la bona 
representació i participació per part de 
tots els jugadors a la trobada i 
felicitar-los per la gran feina feta.

Dos equips del PME a la Trobada 
d’Escoles de Bàsquet

El 17 de març de 2013 es va realitzar la 
tradicional Trobada d'escoles de 
bàsquet que organitza l'Escola Pia de 
Granollers. Dos equips de l'Escola de 
Bàsquet del Patronat Municipal 
d'Esports van participar d'aquesta 
divertida i entretinguda trobada matinal 
que va combinar bàsquet i diversió.

En aquesta edició la trobada es va 
realitzar al Pavelló Congost de 
Granollers i per a molts jugadors/es va 
ser el seu primer partit amb reglament. 
Per part franquesina, van participar-hi 
els equips entrenats per Josep Lozano i 
l'equip dirigit per Sarai Budia i Carla 
Alacambra, tot i que també van anar-hi 
jugadors del grup de l’Escola que 
entrena Guillem Estrada.

El format de trobada d'aquest any 
combinava partits de bàsquet i 
concursos individuals, amb altres 
activitats esportives. Un cop acabats 
els partits i activitats, tots els partici-
pants van ser obsequiats amb un regal 
commemoratiu.

Exitosa participació als 
Tornejos de Setmana Santa 2013 
dels equips de bàsquet del PME

Les vacances de Setmana Santa no 
van aturar el bàsquet. Així, els equips 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
categories mini masculí i cadet femení 
van participar en el X Torneig de 
Cambrils i el I Torneig Mercat del Ram 

de Vic, respectivament.

El mini masculí, entrenat per la Carla 
Alacambra i la Sarai Budia, va estar 
cinc dies a terres tarragonines en un 
torneig de primer nivell on es van 
combinar activitats basquetbolístiques i 
experiències de convivència que molts 
d’ells no oblidaran. Esportivament, van 
assolir la millor classificació en els 
darrers anys de participació: el cinquè 
lloc. El dissabte 23 de març de 2013 
van començar el torneig contra l’equip 
local de Cambrils perdent per un ajustat 
64-58 en un partit d’allò més trepidant. 
L’endemà es van imposar al BC Sant 
Quirze per 67-54 en un molt bon partit 
dels jugadors entrenats per la Carla. 
Molt encert en el llançament i un forta 
defensa tota la pista van ser les claus 
de la victòria. A la tarda, l’esforç del 
matí els va passar factura i van perdre 
per 65-38 contra el Toulouse francès. 
La derrota contra el Toulouse va 
condemnar l’equip a haver de lluitar pel 
cinquè lloc. En aquesta fase es va 
imposar al Bàsquet Altafulla per 70-17 i 
a la darrera jornada es va imposar per 
un contundent 52-33 a l’Escola El 
Salvador de Saragossa. 

El miler de jugadors que van participar 
en aquest torneig (44 equips de 4 
categories diferents) van passar el 25 
de març a les instal·lacions de Port 
Aventura.

Pel que fa al torneig cadet femení, 
l’equip entrenat pel Toni Olivares i 
l’Albert Pericas va fer un paper molt 
digne al I Torneig Mercat del Ram de 
Vic-Femení Osona. La competició, de 
tres dies, es va iniciar el 25 de març i 
les franquesines també van debutar 
amb victòria ajustada i treballada 
contra el CB Torelló (46-50). En el 
següent partit, contra les amfitriones, el 
Femení Osona, van caure en un mal 

partit per 32-49. I en el darrer partit 
d’aquesta primera fase, l’equip 
franquesí va caure derrotat contra 
l’equip italià del Fanfulla. La superioritat 
física de les italianes les va portar a 

perdre per un contundent 34-60. 
Aquesta derrota les portava a lluitar 
per la cinquena posició i en aquesta 
lluita, primer es van imposar de forma 
còmoda al Femení Osona B per 57-35 i 
en el darrer partit de la competició van 
caure derrotades per l’Askatuak de 
Sant Sebastià per un clar 37-60.

Aida González i Judith Berruezo, 
medalla de bronze al 
Campionat europeu de Twirling 

Les franquesines Aida González i Judith 
Berruezo, components del Club Twirling 

La Torreta van obtenir medalla de 
bronze al campionat d'Europa celebrat 
a Amsterdam els dies 28, 29 i 30 de 
març de 2013. A la competició hi van 
prendre part clubs procedents de 
Bèlgica, Noruega, Croàcia, Itàlia i 
França, a més d’Holanda, el país 
amfitrió.

L'infantil masculí d'handbol de les 
Franqueses guanya el Torneig de 
Calella

Després de fer un campionat molt 
complet, l’infantil masculí d’handbol del 
PME Les Franqueses va guanyar el 
prestigiós Torneig de Calella de 2013, 
que va tenir lloc durant el període de 
Setmana Santa. L’equip franquesí va 
superar a la semifinal un equip alemany 
a priori més fort físicament i amb més 
llançament. La final, contra l'Epic 
Casino de Matadepera, va acabar en 
empat. Per determinar el guanyador es 
va realitzar una pròrroga on qualsevol 
petit error donaria la victòria a un o 
altre equip. El punt d’inflexió el va 
posar l'equip franquesí, que es va 
acabar emportant una final molt 
treballada i demostrant els mèrits que 
els van portar a aconseguir del títol de 
campions.

ABRIL 2013

El conseller Felip Puig repeteix a 
les trobades de petanca de les 
Franqueses

La XVI Trobada de Petanca, organitza-
da pel Club Petanca Corró d’Amunt i el 
Patronat Municipal d’Esports, es va 
celebrar el dissabte 6 d’abril de 2013 a 
la zona esportiva de Corró d’Amunt. 
Diverses entitats del municipi, el CP 
Bellavista, el CP Corró d’Amunt, el CP 
Llerona i el CP Casal d’Avis de Corró 
d’Avall i el de Bellavista, s’havien citat 
per gaudir d’una matinal amistosa. 

El conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, va participar a la Trobada. 
L’afició del conseller per la petanca és 
coneguda i en diverses ocasions ha 
practicat aquest esport amb les entitats 
del municipi. El conseller Felip Puig i 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, van competir entre ells i 
l’alcalde va resultar-ne el guanyador 
–era la primera vegada que superava 
el conseller. En un ambient distès el 
conseller va assegurar que si hagués 
sabut que l’alcalde estaria tan content 
de guanyar-lo li hauria donat peixet en 
trobades passades. Felip Puig va agrair 
la rebuda del poble de Corró d’Amunt i 
va destacar el gran ambient per part de 
tots els jugadors al llarg de la jornada.

Les partides van començar a les nou 
del matí i es van allargar fins a la una. 
A mig matí, pels volts de les deu, es va 
fer una parada per gaudir d’un 
esmorzar de forquilla i ganivet. Un cop 
acabat l’àpat es va entregar un record 
als representants de les entitats de 
petanca de les Franqueses i tots els 
assistents van rebre un metre per, tal i 
com va dir l’alcalde, “establir una única 
mesura quan juguem”. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
regalar al conseller un exemplar del 
llibre que commemora el 30è aniversa-
ri del Patronat, “30 anys al teu costat”, i 
un clauer. Tant el regidor José Ramírez 
com el director-gerent del Patronat 
Municipal d’Esports, Josep Campaña, 
també van jugar a petanca. La regidora 
de Sanitat i Gent Gran i Agricultura, 
Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria 
Pruna, també va fer acte de presència 

a la trobada.

270 ciclistes participen al XVIII 
Trofeu BTT Corró d’Amunt

El Club Ciclista Corró d’Amunt va 
organitzar el XVIII Trofeu BTT Corró 
d’Amunt el diumenge 7 d’abril de 2013. 
La cursa era vàlida per a l’Open 
Barcelona i la Kid’s Cup, i va reunir més 
de 270 ciclistes. El recorregut tenia una 

distància de 7 km exigents i alhora 
divertits per als participants. L’itinerari 
de la Kid’s Cup tenia una distància de 
350 m. El president del CC Corró 
d’Amunt, Josep Mauri, va dir que el 
circuit és dels més valorats pels 
ciclistes gràcies a la combinació de 
zones molt tècniques. 

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, van valorar el 
paisatge de Corró d’Amunt com a ideal 
per a la pràctica de la BTT. Els boscos 
frondosos amb pistes forestals ràpides 
són de les preferides pels amants 
d’aquest esport. 

La Trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix un centenar de nens i 
nenes

Un centenar de nens i nenes va 
prendre part a la tradicional Trobada 
d'escoles de bàsquet de les Franqueses 
2013 que es va celebrar el cap de 
setmana del 13 i el 14 d’abril al pavelló 
poliesportiu municipal.

Un total de 110 participants d'onze 
equips van prendre part a la jornada 
que va organitzar el Patronat Municipal 
d'Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses.

L'activitat, d'allò més divertida i 
didàctica, suposava el primer “partit” 
de la seves carreres basquetbolístiques 
per a molts. Es van jugar partits, tot 
separant tres categories (2005, 2006 i 
2007). Els clubs participants van ser: el 

PME Les Franqueses, el CB Lliçà 
d'Amunt, el CB Vila de Montornès, el 
CB Santa Perpètua i l'Escola Pia de 
Granollers. Els partits es van disputar 
amb les normes del reglament del 
minibàsquet, on no hi ha puntuació, per 
fomentar el principi bàsic d'aquest 
reglament, jugar. Entre partit i partit, 
l'organització de la trobada, els 
entrenadors de bàsquet del PME Les 
Franqueses, van preparar activitats 
paral·leles en què, de forma individual, 
els jugadors i jugadores van poder 
millorar conceptes de bot i tir de 
manera divertida. Un cop acabats els 
partits es va fer l'entrega de medalles 
per a tots els participants i es va 
realitzar un esmorzar de germanor.

9 franquesins participen al XXXV 
Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate

El XXXV Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate es va disputar 
el cap de setmana del 20 i 21 d’abril de 
2013 a Leganés (Madrid) amb uns 500 
participants. Els karatekes tenien fins a 
13 anys i eren de les categories kata, 
kumite y prekumite. Nou components 
del gimnàs Nokachi de les Franqueses 
formaven part de la selecció catalana: 
Xavi Sevillano, Ainoa Astorga, Jordi 

Valdivia, Aaron Raya, Juan Sánchez, 
Izan Sevillano, Rafa Migueles, Roger 
Burriel i Wiam Koubiss. Al campionat 
van destacar les medalles de bronze de 
Roger Burriel i Juan Sánchez en kumite 
masculí i la proclamació com a campió 
d’Espanya de Jordi Valvidia en 
categoria de prekumite masculí. 

Més de 1.100 participants a l’XI 
Caminada Popular de les 
Franqueses

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès, que va tenir lloc el 21 
d’abril de 2013 al matí, va superar els 

1.100 participants, un nou rècord 
d’inscripcions. El Patronat Municipal 
d’Esports, organitzador de l’esdeveni-
ment, havia previst per a aquesta 
onzena edició poder arribar fins a un 
màxim de 1.200, xifra que se situa ja al 
límit de la capacitat logística per fer que 
una caminada d’aquests tipus sigui 
satisfactòria per a tothom.

Com és tradicional, la sortida i arribada 
es va fer des de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

A partir de les 8 del matí els partici-
pants van fer un recorregut per 
diversos punts del municipi, que els va 
portar a esmorzar a la zona esportiva 
municipal de Corró d’Amunt. Una 
vegada van finalitzar la caminada, tots 
els participants van rebre un obsequi 
commemoratiu, que en aquesta ocasió 
era una capelina amb el logotip del 30è 
aniversari del Patronat Municipal 
d’Esports, un entrepà de botifarra i 
també van participar al sorteig de 
diversos obsequis. 

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès va tornar a comptar amb 
la col·laboració del Club Bàsquet Les 
Franqueses i l’AE Handbol Les 
Franqueses.

Els alumnes de l'Escola de Tennis 
de les Franqueses gaudeixen del 
Trofeu Comte de Godó

El 23 d'abril de 2013 l’Escola de Tennis 

Jordi Plana va fer la tradicional sortida 
al Trofeu Comte de Godó. És el tercer 
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del 
Club de Tennis Cardedeu i els alumnes 
de l'Escola de Tennis de les Franqueses 
del Patronat Municipal d’Esports. Uns 
40 alumnes van gaudir de l’ambient del 
Godó veient diferents partits de 
jugadors com Tommy Robredo, 

Nicolay Davydenko, Tomas Berdych, 
entre d’altres, i també van poder 
demanar autògrafs i fer-se fotos amb 
Rafa Nadal.

MAIG 2013

Tercera posició del cadet femení 
d'handbol al sector de Campionat 
d'Espanya a Castro Urdiales

El 10, 11 i 12 de maig de 2013 es va 
disputar la fase sector del Campionat 
d'Espanya d’handbol a Castro Urdiales 
on el cadet femeni d'handbol de les 
Franqueses va participar. 

Al primer partit davant les locals de 
Castro Urdiales van aconseguir una 
gran victòria en guanyar per un ajustat 
22 a 23 gols. L’endemà, dissabte, van 
jugar davant el BM Zuazo, primeres del 
País Basc. L’enfrontament també va 
ser molt igualat fins al tram final, on les 
jugadores basques van marxar en el 
marcador per 8 gols de diferència. 

El diumenge encara hi havia opcions de 
classificació per al Campionat d’Espan-
ya si es guanyava el Villaverde de 

Madrid i acompanyaven els resultats 
dels altres equips. El partit de Villaver-
de va ser molt intens i, tot i començar 
amb un parcial negatiu, les jugadores 
franquesines van tornar al partit 
escurçant la diferència. A partir de la 
segona meitat el Villaverde va marxar 
en el marcador amb un joc molt 
elèctric. 

La participació en aquest sector s’ha de 
considerar positiva, amb bons resultats 
malgrat que només es va aconseguir 
una victòria. Les dues derrotes van ser 
davant de dos equips molt competitius. 
Cal felicitar les jugadores i el cos tècnic 
per la fita aconseguida, uns grans 
resultats que mostren l'esforç i 
constància d'aquest grup.

Es lliuren els premis del concurs 
de fotografia de l’XI Caminada 
Popular

El 14 de maig de 2013 va tenir lloc 
l’acte de lliurament dels premis del 
concurs de fotografia de l’XI Caminada 
Popular de les Franqueses que es va 
celebrar el mes d’abril organitzada pel 
Patronat Municipal d’Esports. 

L’acte de lliurament es va fer a la 
primera planta del Complex Esportiu 
Municipal de les Franqueses, on hi 
havia instal·lada una exposició amb una 
mostra de les fotografies presentades 
enguany al concurs i va anar a càrrec 
de l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

Els guanyadors del concurs de 
fotografia van ser els següents. Primer 
premi, José Antonio Pérez, de Montor-
nès, que va presentar la fotografia “Un 
día espléndido”. El 2n premi va 
correspondre a Ismael Cañas, de les 
Franqueses del Vallès, amb la fotogra-
fia “Reflexant la caminada”. El 3r premi 
va ser per a Imma Puerto Sánchez, de 
Ripollet, per la instantània “Camí de 
roselles”.

L’infantil femení d’handbol, segon 
a la Fase Sector disputada a Elx

L’equip infantil femení d’handbol de les 
Franqueses, que va disputar el 18 i 19 
de maig de 2013 a Elx la Fase Sector 
per accedir al Campionat d’Espanya es 
va quedar a les portes, amb una 
meritòria segona posició. 

A la competició van jugar-hi l’Elx, el 
BM Roquetas i el BM Cartagena, a més 
del conjunt franquesí. Les jugadores 
franquesines van aconseguir dues 
victòries, davant l’Elx, 20-22, i contra el 
BM Cartagena, 16-33. El partit que 
decidia, doncs, el campió de la Fase 
Sector, va ser el que enfrontava les 

franquesines contra el BM Roquetas. El 
rival es va mostrar molt superior i es va 
endur la victòria per 29-16, aconseguint 

així la classificació per al Campionat 
d’Espanya. L’experiència va ser molt 
positiva per a les jugadores, segur que 
no l’oblidaran. Cal felicitar-les i seguir 
endavant, ja que encara tenen molt 
camí per recórrer.

Quim Magán guanya la cursa El 
Trencacoll

La 1a Cursa de Muntanya El Trencacoll 
es va disputar el diumenge 19 de maig 
de 2013 amb 400 corredors, el nombre 
màxim de participants que s’havia fixat 
el Club Ciclista Corró d’Amunt. 

Per primera vegada, el Club Ciclista va 
deixar la bicicleta per un dia i es va 
calçar les vambes per córrer. Per a la 
prova va recuperar el Trencacoll, un 
antic camí que havia quedat en desús i 
inutilitzable. La cursa oferia dos 
recorreguts: un de llarg de 21 km i un 
altre de curt de 10 km. Tant un 
recorregut com l’altre presentaven uns 

terrenys variats, ràpids i tècnics, i de 
diversos nivells que divertien i feien 
suar de valent els participants. 

El campió absolut de la cursa va ser 
Quim Magán (El Món) amb un temps 
d’1 h 28 min 44 s. 

La satisfacció dels corredors va animar 
els organitzadors a muntar una segona 
cursa l’any vinent. Els participants, a 

més de l’excel·lent organització, van 
destacar els paratges naturals del poble 
de Corró d’Amunt que afegien un plus 
d’atracció a la cursa. 

JUNY 2013

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras 
practiquen vela

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras van 
gaudir d'una jornada de vela el 
dimecres 5 de juny de 2013. Dins del 
Programa Escolar de Promoció 
Esportiva (PEPE), entre el Patronat 
Municipal d'Esports i les escoles es va 
organitzar la sortida de bateig de vela 
al Port Olímpic juntament amb el 
Centre Municipal de Vela de Barcelona.
 
El bon temps i vent de la jornada van 
afavorir la pràctica esportiva. Els nens i 
nenes van participar-hi amb molta 
il·lusió i van poder gaudir d’un esport 
diferent. 

600 esportistes a la XXIX Diada 
de l’Esport

La XXIX Diada de l’Esport, organitzada 
pel Patronat Municipal d’Esports, va 
tenir lloc el dissabte 8 de juny de 2013. 
La jornada va aplegar més de 600 
esportistes amb els seus acompan-
yants animant des de les grades.

A partir de les 9 h es van jugar al 
pavelló i a la pista poliesportiva els 
partits de la secció de bàsquet i 
handbol del Patronat Municipal 
d’Esports. També va haver-hi la 
trobada del grup de bàdminton, 
patinatge, aeròbic, gent gran, psicomo-
tricitat i prebenjamí.  

Tots els participants de la XXIX Diada 
de l’Esport van tenir un petit obsequi: 
un pilota de platja. A més de rebre un 
esmorzar o berenar segons la franja 
horària en què juguessin o competissin. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
donar les gràcies a tots els jugadors, 
esportistes, entrenadors, col·labora-
dors, delegats, amics i familiars per 
acompanyar dia a dia tots els petits 

esportistes del Patronat i fer que 
l’esport a les Franqueses no pari de 
créixer.

D’altra banda, el diumenge 9 de juny 
va haver-hi jornada de portes obertes a 

la zona d’aigües del Complex Esportiu 
Municipal. Una cinquantena de 
participants van poder gaudir d’una 
estona a la piscina de les Franqueses, 
ja que hi havia lliure accés.

Més de 400 competidors prenen 
part al IV Trofeu d’equips Karate 
Nokachi de les Franqueses

El 8 de juny de 2013 es va celebrar el 
IV trofeu equips Karate Nokachi on es 
van inscriure 12 clubs d’arreu de 
Catalunya. El trofeu va comptar amb la 
participació de més de 400 competi-
dors. 

Les categories van ser des dels més 
petits de 5 anys fins als sèniors, tots 
ells en modalitat de kumite (combat) i 
per equips. Agustín Núñez i Montse 
Marín, responsables d’aquest esdeve-

niment, es van mostrar molt orgullosos 
i agraïts per la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports, Sidorme, 
Sports Granollers, Esclat i Fck, així com 
amb pares i amics que van fer possible 
la IV festa del karate Nokachi.

Alfonso Guillen i Ana Belén 
García, primers classificats de la 
27a Cursa de Bellavista

Alfonso Guillen i Ana Belén García van 
ser el guanyadors de la 27a edició de la 

Cursa de Bellavista celebrada el 9 de 
juny de 2013. La prova, organitzada pel 
Grup Fondistes de Bellavista, amb el 
suport del Patronat Municipal 
d’Esports, va reunir enguany més de 
700 corredors. La forta pluja del 
dissabte, que va obligar a tornar a 
marcar el circuit, i el fet que la Cursa de 
Pineda, que tradicionalment es feia el 
primer diumenge de mes i enguany ha 
estat el segon, va minvar la presència 
de participants a Bellavista en relació a 
l’any passat.

Es dóna la circumstància que en la 
present edició de la prova el guanyador 
masculí, Alfonso Guillen, i el tercer 
classificat Jordi Martos, són de 
Bellavista. El segon lloc va ser per a 
Gerard Molist. La guanyadora en 
categoria femenina, Ana Belén García, 
resideix a Granollers, però també havia 
estat veïna de Bellavista. El segon lloc 
en categoria femenina va ser per a la 
franquesina de Bellavista i component 
del club A 4 El km, Camen Martín, i el 
tercer per a Mari Martínez.

A banda de la bona organització i un 
traçat exigent i atractiu, cal destacar 
una vegada més la gran quantitat 
d’obsequis que l’organització va lliurar 
als participants. Hi havia una samarreta 
tècnica i pantaló, una bossa de 
productes d’alimentació, així com 
esmorzar i fins i tot aperitiu per a qui li 
venia de gust. També es van sortejar 
120 lots de diversos productes entre els 
participants. 

El lliurament de premis de la 27a Cursa 
de Bellavista va anar a càrrec de 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esport, José 
Ramírez, i el president del Club 
Fondistes de Bellavista, Ramón 
Berruezo.

Maverick i Isaac Viñales visiten el 
Centre Tècnic del Vallès

El pilot de Moto3, Maverick Viñales, i el 
seu cosí i també pilot de la mateixa 
categoria, Isaac Viñales, van visitar el 
Centre Tècnic del Vallès el 12 de juny 
de 2013.

 L’alcalde Francesc Colomé i el director 
del Centre, Joan Montcanut, van rebre 
els pilots, que van visitar les instal·la-

cions i, a continuació, van oferir una 
xerrada als alumnes, que els van poder 

fer preguntes i demanar autògrafs. 

115 alumnes gaudeixen de la 
Jornada de Primària 
organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports

El divendres 14 de juny de 2013 a partir 
de les 9 del matí es va realitzar a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall la Jornada de Primària, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports, que va reunir 115 alumnes. 

Tots els participants eren nens i nenes 
de sisè de les escoles de les Franque-
ses del Vallès, concretament del 
Guerau de Liost, Bellavista Joan Camps 
i Joan Sanpera i Torras. Les escoles 
Colors i Camins no hi van assistir 
perquè encara no tenen alumnes de 
sisè.

Un total de 115 escolars van participar 
en la jornada, que estava dividida en 

diferents esports, futbol, handbol, 
bàsquet i bàdminton, que es realitzaven 
entre el camp de futbol, el pavelló i la 
pista poliesportiva.

Els alumnes estaven dividits en 
diferents equips que portaven una 
samarreta (obsequi del Patronat 
Municipal d’Esports) especial per a 
l’ocasió i d’un color diferent per 
diferenciar-se entre equips.

A mig matí el Patronat Municipal 
d’Esports va obsequiar tots els 

participants amb un bon esmorzar per 
agafar forces de cara a la segona part 
de la jornada.

Abans de finalitzar l’activitat i com a 
cloenda es va fer la tradicional foto de 
grup amb la presència de l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramirez, que 
van tenir l’ocasió de saludar i conversar 
amb els nens i nenes de com havia 
anat la jornada.

Gran acollida de la I Edició del 
Torneig de Futbol Base del CF 
Bellavista Milán

El cap de setmana del 15 i 16 de juny 
de 2013 es va celebrar a la zona 
esportiva municipal de Bellavista la I 
edició del Torneig de Futbol Base del 
CF Bellavista Milán amb una molt bona 
climatologia i molta afluència de públic 
als dos camps. 

El torneig va complir els objectius 
marcats, que eren principalment que 

els participants s'ho passessin bé i 
donar una bona imatge del CF 
Bellavista Milán a nivell organitzatiu, 
esportiu i social.

Resultats de les finals: 
-Categoria escola: 
EF Vallès 4 - CF Parets 2
-Categoria prebenjamí: 
CF Parets 6 - UE Sant Fost 2
-Categoria benjamí: 
FC Argentona 3 - UEC Mataró 6
-Categoria aleví: CF Bellavista Milán  - 
CE Lliçà d'Amunt 2

Exitosa cloenda de temporada del 
Club de Bàsquet Les Franqueses

El diumenge 16 de juny de 2013 el Club 
de Bàsquet Les Franqueses va reunir 
uns cent vuitanta participants en el 
tradicional dinar-cloenda de final de 
temporada. En una jornada d'allò més 

divertida, els petits i els pares van 
realitzar partits i competicions al 
pavelló i un cop acabades les diferents 
activitats els assistents van poder 
gaudir del primer bany de l'any a la 
piscina municipal. Aquest any, com a 
l'anterior edició, una botifarrada amb 
mongetes van servir per acomiadar 

una temporada llarga que ha tingut 
com a premi més especial l'ascens del 
primer equip femení a la Segona 
Divisió Catalana.

Després de la botifarrada la junta 
directiva del club va aprofitar per fer un 
sorteig d'articles de l’entitat. A l'acte hi 
van ser presents el regidor d'Esports, 
José Ramírez, i la regidora de Cultura, 
Rosa M. Isidro.

Sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran a Perata- 
llada, l’Estartit i les Illes Medes

El dijous 20 de juny de 2013 va tenir 
lloc la sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran que organitza 
el Patronat Municipal d’Esports. En 
aquesta ocasió van visitar Peratallada, 
l’Estartit i les Illes Medes.

La jornada va iniciar-se ben d’hora, poc 
abans de les 8 del matí, amb el grup de 
56 persones convocades a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Cal destacar la presència de la regidora 
de Cultura, Rosa Maria Isidro, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

Al voltant de les 10.30 h es va arribar a 
Peratallada, un petit poble que pertany 
al municipi de Forallac, al Baix 
Empordà, i que ha estat declarat 
conjunt històric en formar part d’un 
dels nuclis històrics de l’arquitectura 
medieval més importants de Catalunya. 
Es va fer una visita guiada durant la 
qual es va ensenyar als assistents els 
edificis més representatius: l’església, 

l’antiga casa consistorial i les antigues 
muralles de la ciutat.

Finalitzada la visita a les 13.30 h, el 
grup es va desplaçar a l’Estartit, i més 
concretament al Restaurant la Sal, on 
es va poder degustar un menú molt 
complet amb un arròs de la zona.

Per finalitzar la sortida es va realitzar 
un creuer amb un sorprenent trimarà, 
amb visió submarina -únic a Catalun-
ya-, que es distingeix pel confort del 
seu equipament i l’estabilitat en la 
navegació, sent un exemple de 
seguretat gràcies a tres quilles 
compartimentades, així com per la 
seva cabina submergida, dotada de 
grans finestrals per oferir una visió 
excepcional de la riquesa del fons marí 
de les Illes Medes.

L’AE Pompeu Fabra clou la 
temporada

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d'Amunt la tradicional cloenda de 
l’AE Pompeu Fabra. Com cada any es 
va realitzar el torneig de Mixball, que 
consisteix en una lligueta a punts 
combinant partits de bàsquet i de futbol 
7. Cada partit guanyat sumava 3 punts.

S’hi van inscriure 6 equips, encara que 
finalment només van prendre-hi part 5. 
L' equip guanyador va ser l’AE 
Pompeu Fabra, empatat amb Cullell's 
Team. 

El dia del torneig hi van assistir entre 
participants i acompanyants unes 70 
persones. L’entitat espera tornar a 
repetir aquesta activitat l´any vinent.

Molt seguiment de la 1a edició del 
Memorial Juan Blázquez organit-
zat pel CF Bellavista Milán

El cap de setmana del 22 i 23 de juny 
de 2013 es va celebrar la primera 
edició del Memorial Juan Blázquez, 
organitzada pel Club Futbol Bellavista 
Milán. Aquest torneig va retre home-
natge a la trajectòria de Juan Blázquez, 
reconegut entrenador i home de futbol 
que va morir el passat mes de març a 
l’edat de 64 anys. Entre altres equips 
havia dirigit tres dels participants al 
torneig, la UE Canovelles, l’EC 

Granollers i el CF Bellavista Milán. 
L’altra conjunt participant va ser el CF 
Les Franqueses.

El desenvolupament del torneig va tenir 
molt de seguiment, sobretot el 
dissabte, amb gran afluència de públic i 
mitjans de comunicació. Va ser un 
emotiu reconeixement a una persona 
molt coneguda a nivell futbolístic 
comarcal i també en altres àmbits 
socials i empresarials.

Els resultats dels partits van ser els 
següents:
-Semifinals: CF Les Franqueses 3 - EC 
Granollers 6; CF Bellavista Milán 3 - UE 
Canovelles 1
-Final: CF Bellavista Milán 2 - EC 
Granollers 2 (l’EC Granollers va ser el 
guanyador en vèncer a la tanda de 
penals per 2 gols a 3).

Alta participació d’esportistes i 
familiars a la cloenda de la 
temporada de tennis i pàdel

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la zona esportiva municipal de 
Corró d’Avall la cloenda de la tempora-
da de tennis i pàdel. L’activitat va 
reunir molts participants, que van 
poder gaudir d’una gran matinal 
practicant el seu esport.

En tennis, de les 8.30 a les 10 h van 
prendre-hi part 20 adults. De les 10 a 
les 11 h van fer-ho 22 nens i nenes 
nascuts els anys 2004, 2005 o 2006. De 
les 11 a les 12 h hi van prendre part 20 
nens i nenes dels anys 2001, 2002 o 
2003, i de les 12 a les 13 h, 10 nens i 
nenes del 1996 fins al 2000.

En total, doncs, per la cloenda del 
tennis van passar 72 alumnes i els seus 

corresponents pares i mares o 
familiars, més de 150 persones en 
total, que van poder gaudir de campio-

nats per parelles de pares/mares i fills. 
La matinal també va comptar amb la 
presència del regidor d'Esports, José 
Ramírez.

Pel que fa al pàdel hi van participar uns 
70 alumnes, els quals es van dividir en 
dos quadres per fer un minitorneig 
entre ells (campionat masculí i femení).

A partir de les 13 h tothom que va 
assistir a la jornada va poder gaudir 
d’un refrigeri a la pista poliesportiva 
coberta, on posteriorment va haver-hi 
una entrega d’obsequis i un sorteig de 
diferent material.

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses guanya la Granollers 
Cup de la seva categoria

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses es va classificar com a 
primer de grup a la fase regular de la 
Granollers Cup, després de guanyar 
tots els seus partits. El diumenge 30 de 
juny de 2013, però, era el torn de la 
veritat ja que es jugaven les fases finals 
de la competició.

Així doncs, a vuitens de final van 
guanyar amb comoditat el Helset if, per 
21 gols a 10. A quarts de final van 
guanyar el Charlottelund-1 per 17 a 14, 
en un partit que ja havien sentenciat a 
la mitja part. A semifinals es van 

enfrontar a l’equip Vestby Hk, format 
per unes jugadores noruegues molt 
fortes fisicament, però a qui van poder 
guanyar per 14 a 9. Aquest resultat els 
va donar el pas a la final del torneig, 
que van haver de jugar contra el 
conegut equip de l’Handbol Puig d'en 
Valls d'Eivissa al Palau d'Esports de 
Granollers. Les noies franquesines van 
jugar una molt bona final, que van 
guanyar per 16 gols a 9. 

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, va poder celebrar amb les 

jugadores aquesta victòria tan impor-
tant.

El Pavelló Poliesportiu Municipal i la 
pista coberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall van acollir, 
entre dijous i diumenge, 128 partits de 
la Granollers Cup 2013. Organitzada pel 
BM Granollers amb la col·laboració de 
l’AEH Les Franqueses, aquesta 
competició té com a objectiu promocio-
nar l'handbol i valors com l'esportivitat, 
el respecte i el joc net entre els més 
joves.

JULIOL 2013

Recepció de l’Ajuntament als tres 
equips d’handbol més destacats 
de les Franqueses

Els equips d’handbol del municipi 
continuen sumant èxits esportius. És 
per això que l’Ajuntament els va 
organitzar, com va sent habitual els 
darrers anys, una recepció per 
reconèixer públicament el seu esforç. 

A l’acte, que es va fer el 2 de juliol de 
2013 a la tarda a la sala de plens de 
l’Ajuntament, es va homenatjar els 
integrants del sènior masculí de l’AEH 
Les Franqueses i les integrants dels 
equips cadet i infantil femenins del 
Patronat Municipal d’Esports.
 
L’acte, al qual van assistir l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, i el 
president de l’AEH Les Franqueses, 
Rafael Rosario, a més dels integrants 
dels equips i pares i mares dels 

jugadors, va consistir en el lliurament 
de plaques commemoratives per part 
de l’alcalde als capitans i entrenadors 
de cada equip, el lliurament d’un 
obsequi per part del Patronat a cada 
membre dels equips, la seva signatura 

en el llibre d’honor, i la foto de grup. 
Enguany, a banda de la típica foto dels 
homenatjats a les escales de l’edifici de 
l’ajuntament també se’n van fer una a 
la plaça mirant cap amunt, ja que el 
fotògraf estava situat al balcó. Acte 
seguit es va fer un piscolabis per a tots 
els assistents.

Pel que fa a les gestes esportives 
d’aquests equips, cal recordar que el 
sènior masculí de l’AEH Les Franque-
ses va aconseguir l’ascens a la Segona 
Divisió Catalana en quedar 2n de la 
primera fase del grup B de la 3a Divisió 
Catalana Preferent. Per la seva banda, 
l’equip cadet femení del PME va 
quedar 4t al Campionat de Catalunya, 
3r al sector del Campionat d’Espanya 
que es va fer a Castro Urdiales i 
campió de la Granollers Cup de la seva 
categoria. L’infantil femení del PME va 
quedar 1r de la fase regular de la Lliga 
Catalana, subcampió de Catalunya i 2n 
al sector del Campionat d’Espanya 
celebrat a Elx.

Recepció de l’Ajuntament als 
equips sèniors femenins del CE 
Llerona i del CB Les 
Franqueses

El 3 de juliol de 2013 a la tarda, 
l’Ajuntament va fer una recepció als 
equips sèniors femenins del Club 
Esportiu Llerona i del Club Bàsquet Les 
Franqueses per reconèixer públicament 

la bona temporada que van fer i que va 
acabar amb l’ascens de categoria de 
tots dos equips. L’amateur femení del 
CE Llerona va pujar a la lliga Preferent i 
el sènior femení del CB Les Franqueses 
ho va fer a la 2a Divisió Catalana.
 
L’homenatge va tenir lloc a la sala de 
plens de l’Ajuntament i com el dia 
anterior, dia en què es va fer la 
recepció a tres equips d’handbol del 
municipi, el procediment va ser el 
mateix: atorgament de plaques als 

representants de cada equip, entrega 
d’un petit obsequi i signatura en el 
Llibre d’Honor d’Esports per part de 
cada integrant dels equips, foto de grup 
i piscolabis final al darrere de l’edifici 
consistorial.
 
A banda de jugadores i entrenadors 
dels clubs, a l’acte també hi van assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el president del CE Llerona, 
Jaume Viñas, i el del CB Les Franque-
ses, Esteve Moliner.

La Societat de Caçadors participa 
a la Festa Major de Bellavista

La Societat de Caçadors de Bellavista 
va participar enguany a la Festa Major 
de Bellavista. En concret, va organitzar 
un campionat de tir el dia 6 de juliol de 
2013. L’entitat franquesina va muntar 
un recorregut de caça al Camp de Tir 
de les Franqueses, situat al camp de Ca 
l’Aymerich de Corró d’Amunt. L’activi-
tat va començar a les 9 del matí i va 
comptar amb una bona participació.

Destacada participació del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses al 
LXIV Campionat de 
Catalunya Absolut i XVI Para-Ar-
chery

El LXIV Campionat de Catalunya 
Absolut i XVI Para-Archery es a 
celebrar el 7 de juliol de 2013 a l'estadi 
de Can Jofresa de Terrassa. Hi van 
participar 115 esportistes representants 
de diferents clubs de Catalunya i va 
destacar la presència del president de 
la Federació Catalana de Tir amb Arc, 
Francesc Altarriba, i el subdirector 
general d'Activitats Esportives i 
Infraestructures del Consell Català de 
l'Esport, Oriol Marcé.

Tots els participants van enfrontar-se a 
un doble repte: mesurar-se amb altres 
arquers i aguantar una forta calor. El 
Club de Tir amb Arc Les Franqueses va 
participar en el Campionat amb 12 
arquers i va obtenir resultats notables 
en les diferents categories i modalitats 
en què van participar.
 
En la modalitat d'arc recorbat categoria 
esquirol va destacar el primer lloc 
d'Izan Garcia amb 301 punts i el tercer 

lloc de Guerau Camí amb 183 punts en 
la distància de 12 metres.
 
En la modalitat d’arc recorbat categoria 
benjamí Ruben Ruiz va obtenir una 
meritòria tercera plaça amb 315 punts 
en una atapeïda competició on entre el 
segon i quart classificat només hi va 
haver 2 punts de diferència, i a més, el 
guanyador va batre rècord del 
campionat. Joan Arnal va obtenir la 
quarta plaça amb 314 punts.

Claudia Gómez va obtenir el primer lloc 
en la modalitat d'arc recorbat categoria 
aleví femení amb 554 punts tirant a 
dues distàncies, una primera tanda a 

30 metres i una segona a 18 metres. 
En aquesta mateixa modalitat en 
masculí Alfred Rodriguez va aconseguir 
la quarta plaça amb 492 punts i també 
va destacar la bona classificació 
d'Arnau Altarriba incorporat recent-
ment al Club.

Una altra nova incorporació al Club, 
Sonia Arredondo, va obtenir una 
meritòria cinquena plaça en arc 
recorbat novell tirant a 50 i a 30 
metres.
 
Alicia Viladomiu va ser primera en la 
seva categoria, arc nu sènior femení, 
amb 256 punts a gran distància de la 
segona classificada, tirant a 30 i 18 
metres. En aquesta mateixa modalitat 
en masculí, els arquers Ramon, Àngel i 
Jordi van enfontrar-se als millors de 
Catalunya obtenint uns resultats que 
amb seguretat milloraran en futurs 
esdeveniments.

S’inaugura el primer parc indoor 
d’Europa dedicat als esports 
extrems

El 4 de juliol 2013 es va obrir al públic el 
Green Indoor Park, el primer parc d’oci 
d’Europa que combina esports extrems 
amb activitats recreatives. Aquest 

equipament pioner ocupa 25.000 m2 
de superficie en unes antigues naus 
situades al camí de Can Carreró de les 
Franqueses. L’espai el van inaugurar 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el secretari general de 
l’Esport, Ivan Tibau, i el director general 
del Green Indoor Park, Hugo Arnaiz.
Al parc s’hi poden trobar des 
d’instal·lacions amb rampes per 

practicar esports extrems com l’skate, 
els patins o les bicicletes BMX, un 
circuit de karts elèctrics, màquines de 
jocs que simulen les curses de Fórmula 
1, escalèxtric, jocs infantils amb 
inflables, un rocòdrom, circuit de trial, 
etc. La inversió que s’ha fet per 
condicionar les naus és d’1,5 milions 
d’euros i ha permès crear una vintena 
de llocs de treball fixos. L’horari 
d’obertura és de dimecres a divendres 
de 16 a 22 h i els dissabtes i els 
diumenges de 10 a 20 h, i les tarifes 
van des dels 2 euros de l’entrada de 
visitant fins al 16 euros per a un dia 
complet.

A banda de la passejada per totes les 
instal·lacions, els representants polítics 
van voler provar els karts elèctrics i van 
fer unes quantes voltes al circuit. Al 
final de l’acte inaugural, tant l’alcalde 
de les Franqueses com el secretari 
general de l’Esport van firmar a sobre 
d’un dels grans grafits que hi ha per 
totes les parets de l’espai, la majoria 
dels quals són obra del conegut grafiter 
barceloní Berok.

A banda de l’alcalde, també van ser 
presents a la inauguració per part de 
l’equip de govern de l’Ajuntament de 
les Franqueses el regidor d’Esports, 
José Ramírez, la regidora de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut, Rosa M. 
Isidro, el regidor d’Urbanisme, Esteve 
Ribalta, la regidora de Polítiques 
Socials, Gisela Santos, i la d’Obres i 
Serveis, Vanessa García.

Finalitzen amb èxit les 
activitats d'estiu del Patronat 
Municipal d'Esports

El 26 de juliol de 2013 van finalitzar les 
activitats esportives d'estiu que 
organitza el Patronat Municipal 
d'Esports. En aquesta edició, el Juliol 
Esportiu va comptar amb un total de 
357 participants d’edats compreses 
entre els 5 i els 16 anys. Com cada any 
els nens i les nenes van poder utilitzar 
pràcticament tots els espais esportius 
de què disposa la zona esportiva de 
Corró d'Avall: el camp de futbol, el 
camp de futbol 7, pistes de tennis, el 
pavelló, la pista poliesportiva i les 
piscines cobertes i descobertes del 
Complex Esportiu Municipal de les 
Franqueses. En tots aquests espais es 
van poder realitzar activitats esportives 
com ara futbol, bàsquet, handbol, 
tennis, voleibol, bàdminton, etc.

També es van portar a terme altres 
activitats fora de la zona esportiva com 
ara la cursa d'orientació al parc de 
Milpins i la bicicletada que es va 
realitzar en un circuit pel poble amb 
sortida i arribada a la zona esportiva 
municipal. Aquestes activitats es van 
realitzar dins de l'horari del Juliol 
Esportiu, de 9 a 13 h. 

A part de les activitats diàries, cada 
grup va poder realitzar també activitats 
puntuals que duraven matí i tarda fora 
de les Franqueses:
-Sant Quintí de Mediona: circuit de 
tirolines
-Navarcles: caiac, escalada, canoa
-Collbató: “trekking” per la muntanya i 
escalada
-Parc Vallparadís: cursa d'orientació i 
escalada al rocòdrom
-Saldes: taller d'orientació i circuit de 
tirolines i ponts de mico

També s'ha de destacar la sortida que 
es va fer als Campionats del Món de 
Natació que es van portar a terme a la 
ciutat de Barcelona.

Per altra banda, el 26 de juliol també va 
acabar l'Escola de tennis i pàdel d'estiu. 
Aproximadament un centenar de 
participants van gaudir d'aquests 
esports durant el mes de juliol. Pel que 
fa al tennis hi havia grups segons edats 
on els participants van poder fer un 

intensiu cada dia de dilluns a divendres 
en la seva hora programada. En el cas 
del pàdel es van fer grups on cadascun 
d'ells va fer un petit intensiu d’1, 2 o 3 
dies a la setmana.

Per últim, dir que el 26 de juliol també 
van finalitzar els campus de futbol 
organtizats pel CE Llerona i el CF Les 
Franqueses, que es van portar a terme 
a la zona esportiva de Llerona i de 
Corró d'Amunt. Els clubs van acabar 
molt satifets de la participació obtingu-
da.

AGOST 2013

L’equip Missirah de Parets 
guanya el III Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

La final de la tercera edició del Torneig 
Solidari de Futbol de les Franqueses, 
que es va jugar el 17 d’agost de 2013 a 
la tarda al Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Avall, va ser molt disputada. El 
partit, que enfrontava l’equip Missirah 

de Parets del Vallès amb el Banjae de 
Canovelles, va decantar-se a favor dels 
primers, que van acabar guanyant, 
després d’una pròrroga, pel resultat de 
3 gols a 2.

El matx, que va aixecar molta expecta-
ció i va omplir les grades de gom a 
gom, va ser molt emocionant, a causa 
de la igualtat i el bon joc dels dos 
equips. Si bé es van avançar els 
canovellins, els paretans van poder 
empatar el partit, i fins i tot posar-se 
per davant amb un 2 a 1. El Banjae, 
però, no va deixar d’atacar la porteria 
contrària fins que va aconseguir 
l’empat a 2 gols a pocs minuts del final 
del temps reglamentari. Tot apuntava 
que s’hauria de jugar mitja hora més de 
temps extra. I així va ser. A la pròrroga, 

però, només va poder marcar un dels 
dos equips, el Missirah, que va acabar 
enduent-se el torneig.

A l’acte d’entrega de premis van ser-hi 
presents l’alcaldessa accidental de les 
Franqueses, Rosa Maria Pruna, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. A la 
cerimònia es van donar trofeus al millor 
porter i al millor golejador del torneig, 
que van guanyar dos integrants de 
l’equip de Mataró, i als dos equips que 
van disputar la final.

Aquest és el tercer any que se celebra 
aquest torneig que organitza l’Associa-
ció Esportiva d’Immigrants del Vallès 
Oriental, amb seu a Bellavista, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Enguany 
hi han participat deu equips provinents 
de Vic, Mataró, Sabadell, Montornès, 
Parets, Granollers i Canovelles. La 
competició va començar el 22 de juny, 
cosa que va permetre poder disputar 
més partits que l’any passat, tots al 
Camp de Futbol Municipal de Corró 
d’Avall.

El CF Olímpic La Garriga guanya 
el 33è Trofeu Electrocamps de 
futbol

El 31 d’agost de 2013 a la tarda es va 
disputar la 33a edició del Trofeu 
Electrocamps de futbol a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. El 

guanyador del torneig va ser el CF 
Olímpic La Garriga. En segon lloc va 
quedar el CF Les Franqueses i en 
tercer el CF Vilanova del Vallès.

El torneig triangular, que constava de 
tres partits de 45 minuts de durada 
cadascun, va començar a les sis de la 
tarda, amb el partit entre els 
garriguencs i els vilanovins. Aquest 
matx va acabar amb empat a 0 gols i 
es va haver de resoldre a la tanda de 

penals, en què els garriguencs van 
acabar marcant quatre penes 
màximes, mentre que els vilanovins 
només en van transformar tres.

En el següent partit es van enfrontar 
l’equip local i organitzador del torneig, 
el CF Les Franqueses, i el perdedor del 
primer partit, el CF Vilanova del Vallès. 
Els franquesins es van mostrar 
superiors i van acabar guanyant per 1 
gol a 0. El darrer matx va enfrontar el 
conjunt local i l’equip garriguenc. 
Després d’una gran igualtat en el joc 
desenvolupat per ambdós conjunts, 
una rematada dins de l’àrea a les 
acaballes del partit va donar la victòria 
a l’Olímpic La Garriga, que es va 
acabar enduent el torneig. 
A l’entrega de les copes hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, i Marcel Camps i David 
Camps, en representació de l’empresa 
franquesina patrocinadora del torneig, 
Electrocamps.

SETEMBRE 2013

El CE Llerona guanya el III Torneig 
de Futbol Trofeu Ajuntament de 
les Franqueses

El Club Esportiu Llerona es va adjudicar 
el 4 de setembre de 2013 la tercera 
edició del Torneig de Futbol Trofeu 
Ajuntament de les Franqueses en 
derrotar el Club Futbol Les Franqueses 
pel resultat de 2 gols a 0. Al partit pel 
tercer i quart lloc, el CF Bellavista Milan 
va vèncer la US Corró d’Amunt per 3 
gols 1.

El III Torneig de Futbol Trofeu Ajunta-
ment de les Franqueses, organitzat pel 
Patronat Municipal d’Esports amb la 
col·laboració dels clubs participants, els 
més representatius del municipi, es va 
disputar els dies 3 i 4 de setembre.

A les 10 de la nit va començar, al Camp 
de Futbol Municipal de Corró d’Avall, la 
gran final del torneig entre el CE 
Llerona i el CF Les Franqueses, una 
reedició de la final de l’any passat, en 
què va guanyar el CF Les Franqueses 
per 3 gols a 2. El CE Llerona, doncs, 
tenia ganes de revenja i de seguida va 

fer notar que volia endur-se la copa. Al 
minut 9, després d’una jugada indivi-
dual per la banda dreta, Adrià Bona-
chela va driblar el seu defensor al límit 
de l’àrea i va engaltar un potent xut a 
l’escaire que va acabar al fons de la 
xarxa. El CE Llerona va continuar 
dominant la primera part.

A la represa, però, el CF Les Franque-
ses va sortir amb moltes ganes. Amb 

tot, va ser el jugador lleroní Àlex 
Español qui va estar a punt de marcar 
el segon gol per al seu equip enviant la 
pilota al pal al minut 11 de la segona 
part. Vuit minuts després, va ser el CF 
Les Franqueses el que va enviar una 
pilota al pal de la porteria defensada 
pel Llerona, en una jugada en què es 
va reclamar falta al porter. Quan 
semblava que el marcador ja no es 
mouria, Àlex Español va sentenciar la 
final amb el segon gol per al seu equip 
a tres minuts de l’acabament del matx.

A l’entrega dels premis per a tots els 
equips (vals en material esportiu per 
valor de 800 euros per al primer 
classificat, 600 per al segon, 400 per al 
tercer i 200 per al quart), hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, els presidents dels clubs 
i els capitans dels quatre conjunts. Acte 
seguit es va fer la foto de l’equip 
guanyador, que en les tres edicions del 
torneig sempre ha estat un equip 
diferent. En la primera va ser el CF 
Bellavista Milan i en la segona el CF 
Les Franqueses.

Quatre joves arquers del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses 
participen a la 10a edició del 
Trofeu Futurs Campions

El 8 de setembre de 2013 es va 
celebrar la 10a edició del Trofeu de 
Futurs Campions, amb la participació 
de quatre joves arquers del Club de Tir 
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jugat, en camp de futbol 7, uns 120 
partits en total. Els resultats de les 
finals, la totalitat de les quals es van 
disputar diumenge a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, van ser els 
següents:
-Prebenjamí: Fundació Marcet, 4 – EC 
Granollers, 0
-Benjamí: Vila-real CF, 1 – Damm, 0
-Aleví: FC Barcelona, 1 – UD Cornellà, 0

En l’edició d’enguany de la competició, 
que ha tornat a organitzar amb èxit 
l’empresa Eventually Sport&Events 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d'Esports de les Franqueses, 

aquest municipi ha estat protagonista 
destacat, ja que ha estat seu de dues 
de les tres categories en la fase prèvia 
del torneig: l’aleví s’ha disputat a les 
instal·lacions municipals de Corró 
d’Avall i la prebenjamí a les de Corró 
d’Amunt.

Primers partits amistosos de la 
temporada de l'Escola de Bàsquet 
del PME

El 13 de desembre de 2013 van tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses els primers partits 

amistosos d’aquesta temporada de 
l’Escola de Bàsquet del Patronat 
Municipal d’Esports. En una hora es 
van disputar molts minipartits que van 
fer gaudir els més menuts de la secció 
de bàsquet. Els equips entrenats per 
Javi Liria i Josep Lozano es van 
enfrontar als de l’Escola del CB 
L'Ametlla. De mica en mica, aquets 
petits van aprenent la normativa del 

bàsquet i el que és més important, 
aprenen tot divertint-se.

Exhibició dels grups d’aeròbic 
escolar del PME

El 14 i 15 de desembre de 2013, el 
Patronat Municipal d’Esports va 
organitzar una exhibició de ball al 
pavelló poliesportiu municipal de Corró 
d'Avall. 

Les 21 nenes dels grups d’aeròbic que 
organitza el PME a les escoles Guerau 
de Liost, Joan Sanpera i Camins van 
mostrar al públic assistent les coreo-
grafies treballades durant aquest 
primer trimestre. Els nervis previs no 
van impedir que les nenes s’ho 
passessin d’allò més bé.

L’aleví femení d’handbol de les 
Franqueses participa a l’Hamboli-
cat d’Igualada

El 15 de desembre de 2013 l’aleví 
femení d’handbol de les Franqueses va 
disputar el torneig Hambolicat amb 
motiu de la Marató de TV3 a Igualada. 

El torneig va durar tot el matí i les 
franquesines van disputar tres partits. 
Els dos primers partits els van jugar 
contra el Tarragona i el Tàrrega A, amb 
reglament aleví expert de la federació. 
Per als qui no coneguin aquesta 
modalitat, es juga a camp sencer i es 
saca de centre després dels gols (una 
introducció a la zona). El tercer partit el 
van jugar amb reglament de minihand-
bol i a camp petit contra el Tàrrega B. 
L’equip franquesí estava format per 
només 6 nenes. Tot i amb això es va 
competir i treballar molt, guanyant el 
primer i el tercer partit i perdent contra 
el Tàrrega A de 2 gols de diferència. 

A més a més dels partits, els partici-
pants del torneig també podien gaudir 
d’una zona lúdica amb inflables, pintura 
de cara i diverses activitats, d’una 
xocolatada gratuïta, i pagant un petit 
import, fins i tot podies fer un passeig 
en globus.

En definitiva, les nenes s’ho van passar 
molt bé i van competir amb moltes 
ganes, tot col·laborant amb la Marató 
de TV3, que aquest any lluitava contra 
les malalties neurodegeneratives.

Presentació dels equips del CF 
Bellavista Milan

El 15 de desembre de 2013 es va fer la 
presentació de tots els equips del Club 
Futbol Bellavista Milan a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
En total van desfilar per la gespa 130 
jugadors i jugadores, esportistes que 
formen part d’un dels dotze equips del 
club de Bellavista. A la presentació hi 
va assistir l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
membres de la renovada junta directiva 
de l’entitat que encapçala Paco Flores.

Consell General del Patronat 
Municipal d’Esports

El 17 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sessió del Consell General 
del Patronat Municipal d’Esports a la 
sala polivalent del Complex Esportiu 
Municipal, acte que va estar presidit pel 
regidor d’Esports, José Ramírez, i que 
va reunir el conjunt de les entitats 
esportives locals i altres entitats, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel Patronat Municipal 
d’Esports durant l’any 2013 i la previsió 
per al 2014.

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millora en les instal·la-
cions esportives, de l’escola esportiva 
municipal, del manteniment de les 
instal·lacions, de les dades de participa-
ció del Patronat i del Complex Esportiu 
Municipal i de la convocatòria de 
subvencions per a activitats esportives 
per a l’any 2014. 

Cal destacar també l’assistència de 
Josep Randos, Rosa M. Isidro i Àngel 
Profitós, regidors de l’Ajuntament i 
membres del Consell d’Administració 
del Patronat Municipal d’Esports. Al 
finalitzar la sessió, el Patronat Munici-
pal d’Esports va oferir un refrigeri a tots 
els assistents per tal d’acomiadar l’any 
esportiu 2013 i felicitar a tothom les 
festes de Nadal.

Esmorzar de Nadal del Grup 
d’Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME

El 19 de desembre de 2013 va tenir lloc 

amb Arc Les Franqueses. La competi-
ció es va fer al camp municipal de tir 
amb arc del Fossat del Castell de 
Montjuïc de Barcelona. 

És un trofeu amb el qual s’inicia la 
temporada i en el qual només partici-
pen les categories dels més joves, és a 
dir, esquirol, benjamí, aleví, infantil, 
cadet i júnior (femení i masculí). Hi va 
haver una assistència rècord de més 
de cinquanta inscrits quatre dels quals 
eren representants del club franquesí, 
que van obtenir bons resultats. Així, 
Izan i Joan van quedar tercers en les 
seves categories (esquirol i benjamí). 
Claudia va quedar primera en aleví 
femení, i Alfred, quart en aleví masculí.

La jornada va ser una festa de l’arc per 
als nens i els familiars. Hi va haver molt 
bon ambient entre tots els nens i 
nenes, reflectint que el tir amb arc és 
més que un esport.

VI Torneig d’handbol Joan 
Sanpera de Festa Major

El 14 de setembre de 2013 va tenir lloc 
el VI Torneig d’handbol Joan Sanpera al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, amb motiu de la Festa 

Major de Corró d’Avall. Des de la 
categoria prebenjamí fins a la infantil, 
els equips van jugar un partit davant el 
BM Granollers de la seva corresponent 
categoria.

Un total de 14 equips van prendre part 
en aquest torneig amb un total de 160 
participants. Els equips van ser 1 
prebenjamí masculí, 2 benjamins 
masculins, 1 aleví femení, 2 alevins 
masculins i 1 infantil masculí. 

Els premis van ser per al 1r i 2n 
classsificat, per al millor jugador del 
partit, el millor jugador local i el màxim 
golejador de l’enfrontament. El regidor 

d’Esports, José Ramírez, va estar 
present a l’entrega de premis.

El Patronat Municipal d’Esports, 
col·laborador d’aquesta activitat que va 
organitzar l’AEH Les Franqueses, va 
obsequiar tots els participants amb un 
esmorzar.

55 corredors participen a la II 
Clàssica Ciclista de les 
Franqueses

El 14 de setembre de 2013 a la tarda es 
va disputar la II Clàssica Ciclista de les 
Franqueses, una cursa organitzada per 
la Unió Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, dins del programa d’actes de 
la Festa Major de Corró d’Avall. La 
distància a recórrer van ser 100 km en 
un circuit de 10 km que discorria per 
carreteres i carrers de Corró d’Avall, 
Llerona i Marata. Un recorregut amb 
pujades curtes i fortes que va fer-se 
molt dur per als 55 ciclistes que van 
prendre la sortida. Els participants 
pertanyien a una d’aquestes tres 
categories: elit, sub23 i master 30.

Cal destacar la presència d’un equip 
francès, el Martigues, que tenia dins les 
seves files el darrer guanyador del tour 
de Bulgària. El guanyador absolut va 
ser el corredor francès Cedric Eusta-
che, amb un temps total de 2 hores i 41 
minuts. Eustache va anar a una 
velocitat mitjana de 42,480 km per 
hora. D’altra banda, el corredor local 
Santi Segú va ser el guanyador a la 
categoria Master 30.

80 jugadors al 3 x 3 de bàsquet de 
la Festa Major de Corró d’Avall

El 14 de setembre de 2013 al matí, 
amb motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall, es va celebrar a la pista 
poliesportiva coberta de la zona 
esportiva municipal un 3 x 3 de bàsquet 
amb els jugadors i jugadores dels 
diferents equips del Patronat Municipal 
d’Esports.

Més de 80 basquetbolistes, de 
categories compreses entre premini i 
cadet, van gaudir de l’esport de la 
cistella competint entre ells separats 
per categories, i en equips de 3 o 4 
jugadors. Després de quatre hores de 

bàsquet, els equips vencedors en les 
diferents categories van ser: en 

categoria premini, Lakers; en mini, 
Toros; en infantil, Guays; i en cadet 
Equip 2.

Tots els participants van rebre esmor-
zar i medalles commemoratives, així 
com obsequis per als equips guanya-
dors.

Trenta participants al 
III Campionat de tie-breaks amb 
motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall

El 14 de setembre de 2013, amb motiu 
de la Festa Major de Corró d'Avall, el 
Patronat Municipal d'Esports va 
organtizar el III Campionat de 
tie-breaks a les pistes de tennis 
municipals de Corró d'Avall. Hi van 
participar una trentena de tennistes, 
entre adults i infants.

Es van fer campionats de tie-breaks a 
15 punts (adults) i pel que fa als més 
joves alguns van fer també tie-breaks a 
15 punts i una lligueta de tots contra 
tots. Cada participant va disputar un 
mínim de 2 partits de tennis. 

El Patronat Municipal d'Esports va 
obsequiar tots els participants amb una 
medalla i esmorzar.

La Festa de la bicicleta urbana 
d’enguany compta amb 200 
participants

El 15 de setembre de 2013 al matí va 
tenir lloc la Festa de la bicicleta urbana 
que tradicionalment organtiza el 
Patronat Municipal d’Esports dins dels 
actes programats de la Festa Major de 
Corró d’Avall. Més de 200 participants 
van poder gaudir d’un circuit urbà 
d’uns 12 km de distància, que va 
passar per Corró d’Avall, Bellavista i 

en el Complex Esportiu Municipal el 
tradicional esmorzar de Nadal de la 
gent gran. Tots els participants (uns 60) 
del Grup d'Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME van poder gaudir de 
l'esmorzar amb la presència de 

l'alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Durant l'acte es va fer un brindis, on es 
va desitjar unes bones festes i un feliç 
2014. Abans d'acabar l'acte tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l'alcalde i del regidor que de 
ben segur serà de bon ús per fer 
activitat física.

Uns 60 alumnes van participar a 
la trobada de Nadal de l’Escola de 
Tennis del PME

El 21 de desembre de 2013 a la tarda, 
l'Escola Municipal de Tennis de les 
Franqueses va realitzar la seva 
tradicional Trobada de Nadal. Hi van 
participar uns 60 alumnes des dels 
nens més petits de l'escola de tennis 
(infants de 5 anys), fins als nois de 
15-16 anys.

La trobada de Nadal va consistir a 
jugar una sèrie de campionats tennís-
tics on els alumnes jugaven un mínim 
de 2 partits. L'objectiu de la Trobada és 
que tots els nens passessin una 
divertida tarda jugant a tennis.

Els resultats dels diferents campionats 
realitzats segons les edats van ser:

-Campionat d'alumnes (anys 
2007-2008): finalista de consolació, 
Miquel Ortega; guanyador de consola-
ció, Marc Argemí; finalista de la fase 
final, Gerard Guiu; guanyador de la fase 
final, Neus Cebrian.
-Campionat d'alumnes (anys 
2005-2006): finalista de consolació, 
Noa Pardillo; guanyador de consolació, 

Gerard Navarro; finalista de la fase 
final, Esteve Ortega; guanyador de la 
fase final, David Müller.
-Campionat d'alumnes (anys 
2002-2003-2004): finalista de consola-
ció, Marc Pérez; guanyador de 
consolació, Daniel Noé; finalista de la 
fase final, Nil Morales; guanyador de la 
fase final, Màxim Chornyy.
-Campionat d'alumnes (anys del 1996 
al 2001): finalista de consolació, Èric 
Cejudo; guanyador de consolació, 
Rafael Barrio; finalista de la fase final, 
David Barrio; guanyador de la fase 
final, Arnau Caralt.

Tots els finalistes i guanyadors van 
rebre com a premi una medalla i tots 
els participants a la trobada de Nadal 
van ser obsequiats amb un suc de 
fruites i una felicitació de Nadal de part 
de l'Escola de Tennis Jordi Plana i del 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès.

Santi Segú i Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista Les 
Franqueses, subcampions de 
Catalunya de Ciclocròs

El 22 de desembre de 2013 es va 
disputar a Manresa el Campionat de 
Catalunya de Ciclocròs, amb la 
participació de corredors de la Unió 
Ciclista Les Franqueses. 

Santi Segú va quedar subcampió de 
Catalunya en la categoria master 30, 
Antoni Serra també va ser subcampió 
de Catalunya en mastrer 60 i Marc 
Ortega va ser 4t en master 40. La 
prova es va disputar en un circuit molt 
tècnic, magnífic per a la pràctica del 
ciclocròs.

El VI Torneig d'Handbol Memorial 
Joan Bufí compta amb la partici-
pació de 26 equips

El 28 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sisena edició del Torneig 
d'Handbol Memorial Joan Bufí al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, organitzat pel club AEH 
Les Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports. 

El format del torneig consistia en què 
cada equip local de les Franqueses, des 
de la categoria escola fins al juvenil 

femení (13 en total), jugués un partit 
davant un equip rival. Els clubs 
convidats van ser la Llagosta, la 
Garriga, Polinyà, Sant Esteve de 
Palautordera, BM Granollers, Montme-
ló i Canovelles.

Un cop finalitzat el partit corresponent 
es van determinar els trofeus al primer 
classificat, segon classificat, millor 
jugador, màxim golejador, regularitat i 
millor jugador local de cada partit i 
categoria. Els més petits, d'infantil fins 
a l'escola, van tenir, a més, una copa 
individual per la seva participació al 
torneig. 

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

Tres corredors de la Unió Ciclista 
Les Franqueses- Bicicletes Segú 
fan podi a la classificació final de 
la Copa Catalana de Ciclocròs

Tres ciclistes franquesins van pujar el 
29 de desembre de 2013 al podi de la 
classificació final de la Copa Catalana 
de Ciclocròs, després dels bons 
resultats obtinguts a la darrera cursa de 
la temporada, que es va disputar a Vic. 
Així doncs, Toni Serra es va proclamar 
campió en la categoria Master 60, i 
Santi Segú i Marc Ortega van quedar 
subcampions a la categoria Master 30 i 
Master 40, respectivament. 

Tots tres són membres de la Unió 
Ciclista Les Franqueses-Bicicletes 
Segú. En la cursa disputada a Vic, els 

resultats d’aquests tres ciclistes 
franquesins van ser els següents: Toni 
Serra va quedar en 2n lloc, i Santi Segú 
i Marc Ortega van quedar en 4a 
posició. Per la seva banda, Pere 
Amadó també va fer una gran cursa i 
va acabar 3r en Master 30.

Llerona. La sortida i l’arribada va ser la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall i tots els participants van rebre 
a l’arribada un obsequi de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu de la Setmana 
de la mobilitat sostenible i segura (una 
matrícula per a la bicicleta i un clauer) i 
ampolles d’aigua que va oferir el PME 
a tots els ciclistes.

Un cententar de participants al III 
Campionat de pàdel de Festa 
Major

El 13, 14 i 15 de setembre de 2013 es 
va disputar el tradicional Campionat de 
pàdel de festa major. Aquest tercera 
edició va començar el divendres a la 
tarda i va durar fins al diumenge al 
migdia, que es van disputar les finals de 
cada categoria: masculina, femenina i 

mixta. Al torneig hi van participar un 
centenar de persones, les quals van 
gaudir del pàdel durant tot el cap de 
setmana. Els campions i subcampions 
de la fase final van rebre per part del 
regidor d’Esports, José Ramírez, una 
copa com a reconeixement de la fita 
aconseguida, i els campions i subcam-
pions de consolació una medalla.

Classificació del Torneig:
-Categoria masculina: fase final: 
guanyadors del torneig, Manel Parra i 
José Martínez; subcampions, Marc 
Navarro i Alfons Ferreira. Consolació: 
guanyadors, Manel Valero i Pedro 
González; subcampions, Francesc 
Guardiola i Joan Pol Minguet  
-Categoria femenina: fase final: 
guanyadores del torneig, Gina Jorba i 
Lídia Ganduxé; subcampiones, M. Pau 
Nualart i Marta Maraña. Consolació: 
guanyadores, Mònica Diez i Anna 
Caparrós; subcampiones, Pilar Torras i 
Judit Bartolí
-Categoria mixta: fase final: guanyadors 
del torneig, M. Pau Nualart i Guillem 
Pujol; subcampions: Gina Jorba i Joan 
Pol Minguet. Consolació: guanyadors, 

Irene Vila i Joan Barceló; subcampions, 
Mònica Fernández i Jordi Galan

Èxit de la Tirada de Festa Major

Com cada any, incorporada dins de la 
Festa Major de Corró d'Avall, el 15 de 
setembre de 2013 el Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses va celebrar una 

tirada social que va consistir, d'una 
banda, en una exhibició dels arquers 
del club i, de l’altra, en una jornada de 
portes obertes a les persones que van 
voler provar aquest esport. 

Hi va haver presència de veïns de les 
Franqueses durant tota la jornada, 
especialment d’infants, alguns dels 
quals van demostrar excel·lents 
condicions per a la pràctica del tir amb 
arc. L'acte va finalitzar amb un aperitiu 
per als arquers i assistents.

Santi Segú guanya el 
Campionat de Contrarellotge de la 
Unió Ciclista 
Les Franqueses

El 22 de setembre de 2013 la Unió 
Ciclista Les Franqueses va organitzar el 
seu Campionat de Contrarellotge, 
aquest any amb la novetat que es van 
fer les dues cronos en un mateix dia: la 
de Corró i la cronoescalada de 
Montmany. Un total de 36 corredors 
van participar-hi. 

El guanyador de la crono de Corró va 
ser Miquel Novellas, amb un temps de 
13 minuts i 14 segons, i el guanyador 
de la crono de Montmany va ser Santi 
Segú, amb un temps de 9 minuts i 34 
segons. La suma dels temps va fer que 
el guanyador final fos Santi Segú. En 
les diferents categories, els guanyadors 
van ser els següents: Femina, Laura 
Cunillera; Elit, Oriol Aguilera; Master 
30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; 
Master 50, Chris Goere.

El Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació professional de 
jugadors

Des del mes d’octubre de 2013 i fins al 
mes de juny de 2014, el camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació per a jugadors de futbol 
impulsat per entrenadors majoritària-
ment provinents del RCD Espanyol. 
Molts d’ells són vallesans, com el 
franquesí Carles Martínez, entrenador 
de l’infantil de l’Espanyol, el roquerol 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del club barceloní, Xavi 
Díaz, responsable de Mitjans Audiovi-
suals i Anàlisi del Joc del Futbol Base 
de l’Espanyol, i Oriol Olivé, de l’RCDE 
Stage. Completen l’equip tècnic Joan 
Argemí, del FC Cardedeu, i Ferran 
Bramona, del RCDE Stage. Hi ha 
apuntats uns 30 jugadors, que entrenen 
els dilluns i dimarts de 17.30 a 19.30 h.

Segons l’empresa que han creat 
aquests tècnics per poder fer aquesta 
activitat, Alwaysoccer Barcelona, “els 
objectius i continguts de les sessions 
d’entrenament estan orientats a la 
millora tècnica i tàctica del jugador, per 
aconseguir que aquest resolgui amb 
èxit les diferents situacions exigides pel 
joc”. Així, els principals atractius 
d’aquesta oferta són els entrenaments 
en grups reduïts, la metodologia 
adequada a cada edat, l’aprofundiment 
de la tècnica individual i col·lectiva, la 
millora dels conceptes tàctics, els 
consells dietètics i mèdics, i l’assesso-
rament al jugador en tot allò que 
envolta el món del futbol. 

El passat 23 de setembre, dins de les 
jornades de portes obertes que va 
oferir l’empresa, els joves assistents 
van rebre la visita de l’entrenador de 
porters i exporter de l’Espanyol Tommy 
N’Kono, responsable del centre de 
tecnificació per a porters que tindrà lloc 
els mateixos dies i hores al camp de 
futbol de Corró d’Amunt.

El lligam d’aquest centre de tecnificació 
amb el club blanc-i-blau és molt estret. 
Un dels incentius que ofereix és que, si 
la direcció d’Alwaysoccer ho creu 
convenient basant-se en la qualitat de 
cada jugador, els alumnes podran fer 

les proves per entrar al RCD Espanyol 
gestionades des del centre.
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La franquesina Anna Riera queda 
segona a la Marató de Collserola

Anna Riera i Pla, veïna de Corró d’Avall 
de 47 anys, va quedar en segona 

posició de la general femenina a la XIX 
edició de la Marató de Collserola, que 
es va disputar el 6 d’octubre de 2013. 
Es tracta d’una de les clàssiques de les 
curses de muntanya. El Patronat 
Municipal d’Esports felicita per aquesta 
gesta l’atleta del Club Atletisme 
Canovelles i l’anima perquè continuï 
aconseguint èxits.

Jornada d’hípica per a 18 alumnes 
de la Fundació Apadis

El 17 d’octubre de 2013, 18 alumes del 
curs de formació laboral Plusmotiva de 
la Fundació Apadis van poder gaudir 
d’una jornada d’equitació adaptada 
dirigida pels professionals del Centre 
Hípic Mas Batlló, del municipi de Malla.

Els nois i noies van poder comprovar 
que l’equitació adaptada afavoreix la 
millora de l’equilibri i la mobilitat, la 
comunicació, la millora del to muscular, 
la deambulació i la coordinació, el 
control dels reflexos, la relaxació que 
aporta i la millora de l’autoestima. Com 
que l’activitat s’aconsegueix fer molt 
ràpidament, el reforç positiu per a la 
persona és immediat.

Gràcies a la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Diputació de 
Barcelona, aquests nois i noies van 

gaudir d’un dia rodó, que va culminar 
amb un dinar dins de les mateixes 
intal·lacions.

L’equip franquesí format per Santi 
Segú i Marc Ortega guanya les 3 
hores de resistència de BTT de 
Corró d’Amunt

El 20 d’octubre de 2013 es va disputar 
la setena edició de les 3 hores de 
resistència de BTT de Corró d’Amunt, 
enguany darrera prova puntuable de la 
I Challenge Resistència BTT del Vallès. 
Hi va haver més participació que mai 
amb 52 equips i 110 corredors en total. 
El guanyador de la prova va ser l’equip 
format pels franquesins de la UCLF 
Santi Segú i Marc Ortega, mentre que 
en el global de la classificació d’aquesta 
primera Challenge va quedar en primer 
lloc l’equip del celoní Tomàs Misser.

Enguany, l’organització, el Club Ciclista 
Corró d’Amunt, va fer un canvi en la 
sortida i la meta del recorregut. Fins 
ara havia estat a la finca de la Nissan i 
aquesta vegada s’ha fet al centre de 
Corró d’Amunt, concretament a la 

carretera, a la zona esportiva, entre el 
camí del restaurant Tastaolletes i el 
restaurant Les Quatre Llunes. Un canvi 
que ha agradat molt els participants i 
que ha fet més atractiva la cursa per a 
la gent del poble.

El premi al club que va aportar més 
participants a la cursa va ser per al 
T-Bikes de Lliçà d’Amunt. Cal recordar 
que també es va disputar la cursa d’1 
hora de resistència infantil, amb la 
participació de 21 corredors, dos dels 
quals de Corró d’Amunt.

Una de les anècdotes de les 3 hores de 
resistència BTT de Corró d’Amunt 
d’enguany va ser la presència d’un 
equip de TV3, atret per la tecnologia 
dels xips controladors que portaven els 

participants, una novetat en aquest 
tipus de curses.

Els clubs de bàsquet i d’handbol 
de les Franqueses van rebre el 
premi Trofeu 
Campions del Mundo 
Deportivo

El 25 d’octubre de 2013 el diari esportiu 
Mundo Deportivo i El Corte Inglés van 
organitzar una nova edició –la trente-
na– del Trofeu Campions, en què 
s’homenatja els clubs catalans per les 
gestes esportives que van aconseguir 
la passada temporada. Enguany hi van 
anar 215 equips de 26 disciplines que o 
bé van quedar campions de les seves 
lligues o bé van pujar de categoria. El 
nostre municipi també va ser-hi 
present, de la mà del Club Bàsquet Les 
Franqueses i de l’AE Handbol Les 
Franqueses.

En concret, es va premiar el CB per 
haver assolit l’ascens a 2a Catalana de 
l’equip sènior femení i l’AEH per 
l’ascens a 2a Catalana del seu sènior 
masculí. Van ser presents a l’acte en 
representació d’aquests clubs Esteve 
Moliner, president del CB Les Franque-
ses, i Mireia Gassull i Carme Ortega, de 
l’AEH Les Franqueses, que van 
assistir-hi en substitució del seu 
president, Rafael Rosario, que no hi va 
poder anar per motius laborals. A més, 
també van assistir a la gala l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

El lliurament de premis va tenir lloc a 
l’Hotel Juan Carlos I de Barcelona i va 
comptar amb l’assistència de 500 
persones.

Gran matinal de ciclocròs 
diumenge al parc de Milpins

El 27 d’octubre de 2013 al matí es va 
disputar al parc de Milpins de Corró 
d’Avall la primera prova de la Copa 
Catalana de Ciclocròs d’aquesta 
temporada, amb la participació de 127 
ciclistes. L’organització d’aquesta 
activitat va anar a càrrec de la Unió 
Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports.

Es van disputar tres curses, una per a 

les categories d’aleví, infantil i cadet, 
una altra per a les categories júnior, 
fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la 
darrera per a master 30, elit i sub 23. El 
guanyador de la cursa en elit va ser el 
celoní Tomàs Misser. Pel que fa al 

palmarès franquesí, cal destacar el 
segon lloc de Santi Segú a la categoria 
master 30, el segon lloc de Marc 
Ortega a la master 40, i el primer lloc 
d’Antoni Serra a la master 60.

El Patronat Municipal d’Esports 
renova els convenis de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses i amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Club Bàsquet Les Franqueses i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses van renovar durant el mes 
d’octubre de 2013 els convenis de 
col·laboració que van signar l’any 
passat amb el Patronat Municipal 
d'Esports. Aquest és el tercer any que 
es formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
Patronat i el CB Les Franqueses, i entre 
el Patronat i l’AEH 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.  

Al conveni es marca que el Patronat 
Municipal d’Esports serà el responsable 
d’establir la programació i la coordina-
ció d’aquestes activitats, mantenint la 
direcció del programa sota la supervi-
sió de la gerència del Patronat 
Municipal d'Esports. Igualment, el PME 
serà qui sufragarà les despeses 
d’execució dels programes referents 
als següents aspectes: gestió adminis-
trativa, coordinació tècnica, material 
esportiu, instal·lacions esportives, 

llicències, assegurances, arbitratges i 
equips de roba esportiva. Per la seva 
banda, ambdós clubs adquireixen el 
compromís de realitzar el programa 
d’activitats de l'Escola Esportiva 
Municipal i les activitats de promoció a 
les escoles de les Franqueses sota la 
programació, coordinació i supervisió 
del Patronat Municipal d'Esports, així 
com la col·laboració en aquelles 
activitats puntuals que organitzi el 
Patronat Municipal d'Esports.

Finalitza el manteniment 
semestral de la gespa artificial 
dels camps de futbol 
municipals

A finals del mes d’octubre de 2013 van 
finalitzar els treballs de manteniment 
semestral de la gespa artificial dels 
camps de futbol municipal de les 
Franqueses del Vallès per part del 
Patronat Municipal d’Esports.

El manteniment s’ha efectuat als 
camps de futbol 11 i 7 de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, al 
camp de futbol 7 de la Zona Esportiva 
Municipal de Bellavista, al camp de 
futbol de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt i al camp de futbol 
de la Zona Esportiva de Llerona. 

Les tasques de manteniment de la 
gespa van consistir a repassar les 
juntes i l’estat general dels marcatges, 

revisar les males herbes, replantar 
cautxú a les zones més desgastades i 
revisar l’estat general del camp.

Aquestes actuacions de millora 
s’emmarquen dins del pla continuat de 
manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals de les Franque-
ses del Vallès.

El Club Hoquei Les Franqueses 
comença la lliga de veterans

El 28 d’octubre de 2013 el flamant Club 

Hoquei Les Franqueses va disputar el 
partit de la primera jornada de la lliga 
de veterans. 

Va ser un partit molt igualat que el va 
enfrontar a l’Esplugues i que va acabar 
amb derrota franquesina per 1 gol a 4. 
Quan faltaven 5 minuts per a l'acaba-
ment del matx, el resultat era d’empat 

a 1 gol. L’equip visitant va començar a 
pressionar per tota la pista i l’estratègia 
li va donar resultat, ja que va aconse-
guir amb molta fortuna el segon gol. I 
encara va tenir temps per fer pujar al 
marcador l’1 a 4 final.

El grup que s’entrena amb el PME 
per fer la propera edició de la 
Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-
La Garriga es consolida

Durant el mesos d'octubre i novembre 
de 2013 es va anar consolidant el grup 
del programa Entrena la Mitja els 

integrants del qual van fer la inscripció 
al Patronat Municipal d'Esports. Tots 
aquests participants queden els dilluns, 
dimecres i divendres a les 20 h a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall i realitzen l'entrenament que 
dirigeix el Club d’Atletisme A 4 el km.  

Enguany hi ha menys participants, ja 
que molts pobles veïns també realitzen 
aquest programa i perquè molts dels 
participants ja formen part del Club 
d'Atletisme A 4 el km i, per tant, ja 
entrenen de forma regular durant tot 
l'any.
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Ppresentació dels equips del CE 
Llerona

L’1 de novembre de 2013, al matí, va 
tenir lloc al camp de futbol de la zona 
esportiva de Llerona la presentació de 
tots els equips que formen part del Club 
Esportiu Llerona la present temporada. 

En total hi van assistir més de 300 
futbolistes, nois i noies, de diferents 
edats, que formen part dels 26 equips 
del club. També hi van ser presents els 
coordinadors, entrenadors i delegats 
de cada equip i els membres de la junta 
directiva del CE Llerona, així com 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez.

El Club A 4 el km participa amb 
setze atletes a la cursa 
Behovia-San Sebastián

Setze atletes del club d’atletisme 
franquesí A 4 el km van participar el 10 
de novembre de 2013 a la cursa 
Behovia-San Sebastián, de 20 km de 
recorregut. 

Les marques que van fer els corredors 
del Club d’Atletisme A 4 el km són les 
següents: Jaume Aragonès, 1 h 11 min 
31 s; Esteban Romero, 1 h 16 min 49 s; 
Joaquim Cardona, 1 h 18 min 40 s; 
Xavier Roca, 1 h 19 min 15 s; Lluís 
González, 1 h 26 min 50 s; Rafa Lora, 1 
h 29 min 20 s; Carmen Martín, 1 h 30 
min 30 s; David Aldonza, 1 h 31 min 14 
s; Jordi Brillas, 1 h 31 min 16 s; Santi 
Carreras, 1 h 32 min 27 s; Daniel 
Priego, 1 h 35 min 22 s; Sergi Alexan-
dri, 1 h 36 min 34 s; Francesca Parra, 1 
h 44 min 51 s; Montse Nzang, 1 h 47 
min 22 s; Núria Buil, 1 h 50 min 4 s; 
Mireia Massot, 1 h 52 min 9 s.

Les instal·lacions esportives reben 
els visitants de 
l'intercanvi Comenius

Alumnes i professors estrangers del 
programa Comenius van visitar 
diversos indrets del municipi al llarg de 
la setmana de l’11 al 17 de novembre 
de 2013. Com que el projecte se 
centrava en l'esport i la salut, l’Escola 

Joan Sanpera i Torras, que va ser  
l'amfitriona d'aquest intercanvi, va 
convidar el grup de visitants a fer una 
visita a les instal·lacions esportives 
municipals, a més a més de la visita 
històrica a l'ajuntament.

En aquesta visita, que va ser concreta-
ment a les instal·lacions esportives de 
Corró d'Avall, el grup va ser rebut pel 
regidor d'Esports, José Ramírez, i el 
director gerent del Patronat Municipal 
d'Esports, Josep Campaña. Un cop feta 
una breu explicació sobre l'equipa-
ment, alumnes i professors van ser 
obsequiats amb el llibre del 30è 

aniversari del Patronat Municipal 
d'Esports. A continuació se'ls va fer 
una visita guiada per les instal·lacions 
en què van poder veure el pavelló 
poliesportiu, el camp de futbol, les 
pistes de tennis, les pistes de pàdel i la 
piscina.

Els visitants, procedents d'Anglaterra, 
Polònia i Islàndia, van marxar el 
diumenge 17. Al llarg dels dies que van 
ser a Catalunya van conèixer el 
municipi de les Franqueses -inclòs 
l'Ajuntament, el seu principal complex 
esportiu i l'entorn general-, la capital de 
comarca, Granollers, i la ciutat de 
Barcelona.

Presentació dels equips 
d’handbol de les Franqueses de la 
temporada 2013-2014

El 16 de novembre de 2013 va tenir lloc 
la presentació de tots els equips 
d’handbol base del Patronat Municipal 
d’Esports juntament amb els equips del 
club AEH Les Franqueses al Pavelló 
Poliesportiu Municipal de les Franque-
ses.

13 equips conformen l’escola d’handbol 
del PME en la temporada 2013-3014: el 
prebenjamí, benjamí masculí A, 
benjamí masculí B, aleví femení A, aleví 
femení B, aleví masculí A, aleví masculí 
B, infantil masculí, infantil femení, cadet 

masculí A, cadet masculí B i cadet 
femení. Per part de l’AEH Les Franque-
ses enguany presenten dos equips, el 
sènior masculí i el juvenil femení.

A partir de les 19 h va tenir lloc la 
desfilada de tots els equips davant 
d'una grada plena. Acte seguit hi van 
haver els parlaments de les autoritats, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el president de l'AEH les 
Franqueses, Rafael Rosario, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez, que van fer 
entrega d'uns rams de flors i plaques a 
tots aquells jugadors que porten 10 
anys practicant handbol al municipi. 

També es va fer un reconeixement als 
periodistes esportius locals Ramon 
Solé, Miqui Güell i Pol Garcia. Per últim, 
es va fer la tradicional foto de grup i 
després les fotografies individuals de 
temporada per a cada equip. 

Abans de la presentació van tenir lloc 
els partits del juvenil femení contra el 
BM Granollers, a les 16 h, i el del cadet 
masculí A contra l’Esplais de Castelló 
d'Empúries, a les 17.30 h. Un cop 
finalitzada la presentació es va jugar el 
partit del sènior masculí davant el 
Vallag, a les 20.15 h.

Francesc Marsol i Ana Belén 
García guanyen la 2a edició de la 
cursa Els 10 km de les Franqueses

El diumenge 17 de novembre de 2013 
a les 10 h va tenir lloc la segona edició 
de la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses, amb sortida i arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El mal temps, tot i que no va 
impedir que la prova se celebrés, va 
fer, això sí, que alguna de les 620 
persones inscrites es quedés casa. 

No va ser el cas de Francesc Marsol i 
Ana Belén García, que van quedar en 
primer lloc en la categoria masculina i 

femenina, respectivament. Marsol va 
fer un temps de 34 min 48 s i Garcia de 
40 min 34 s.

Jaume Aragonès, secretari del Club 
d’Atletisme A 4 el km, entitat que 
organitza la cursa amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, es va mostrar molt satisfet 
amb el nombre de participants, i va 
confirmar que hi haurà una tercera 
edició de la prova l’any vinent.

A banda de la vessant esportiva, 
aquesta cursa té l’objectiu de recaptar 
diners per a la lluita contra el càncer de 
ronyó. Els diners recaptats enguany (un 
mínim de 3 € per inscrit, segons 
Aragonès, més l’aportació de l’empre-
sa patrocinadora Pfizer i la que fa 
l’Ajuntament de les Franqueses) es 
donaran, com l’any passat, a la 
Fundació Privada Institut Recerca de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El Patronat Municipal 
d'Esports signa un conveni amb 
Alwayssoccer

El matí del 22 de novembre de 2013, 
l'empresa Alwayssoccer i el Patronat 
Municipal d'Esports van signar un 
conveni per a l'organització d'activitats 
de formació i promoció esportiva, 
estades i/o jornades de tecnificació al 
municipi de les Franqueses.

Alwayssoccer és una empresa 
especialitzada en l'organització de 
clubs i escoles de futbol, estades, etc. 
El representant de l'empresa va signar 
el conveni amb el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Es planta una alzina per al Bosc 
de La Mitja

El 27 de novembre de 2013 al matí 
diverses autoritats municipals i 
representans de La Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
van plantar una alzina al Bosc de La 
Mitja. Des de 2003 és tradició fer 
créixer el Bosc de La Mitja (a l'avingu-
da de Sant Julià, 64-66, de Granollers), 
per això cada any s'hi planta un arbre. 
Aquest 2013, com que no es tracta 
d'un any olímpic, s'hi ha plantat una 
alzina. A l’acte hi van assistir els 
alcaldes de Granollers i Canovelles, el 

primer tinent de les Franqueses, Esteve 
Ribalta, el regidor d’Esports de les 
Franqueses, José Ramírez, i també el 
regidor d'Esports de la Garriga, Joan 
Esteban, el president de l’AE La Mitja, 
Toni Cornellas, i el president de la 
Federació Catalana d’Atletisme, Joan 
Villuendas, entre altres personalitats. 
Aquest és un dels actes previs a la 
celebració de la cursa.

La primera passejada per a la 
gent gran del cicle “A cent cap als 
cent” té lloc a les Franqueses

El 28 de novembre de 2013 va tenir lloc 
a les Franqueses la primera caminada 
dins el cicle de passejades A cent cap 
als cent que organitza la Diputació de 
Barcelona juntament amb els pobles i 

ciutats adjuntats. Aquest programa va 
destinat a persones de més de 65 anys 
que fan activitat esportiva en el seu 
municipi.

Els pobles convidats van ser Castellde-
fels, Vilanova i la Geltrú i Santa 
Perpètua de Mogoda. En total, uns 170 
participants, que van poder gaudir dels 
camins i espais de les Franqueses. 

La passejada va començar al voltant de 
les 10 h des del Complex Esportiu 
Municipal en sentit Milpins, on es va fer 
una parada per esmorzar i on seguida-
ment es va reprendre la passejada, que 
va arribar fins a Corró d'Amunt. Un cop 
allà es va fer el dinar de germanor i la 
cloenda de l'acte.

Durant la passejada i tota la jornada hi 
va ser present el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Presentació dels equips del CF Les 
Franqueses

Després de l’ajornament del passat 16 
de novembre per mal temps, el 30 de 
novembre de 2013 va tenir lloc a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall la presentació oficial del CF Les 
Franqueses d’aquesta temporada 
2013-2014. L’acte va començar a les 
16 h amb la desfilada dels 21 equips del 
club, uns 170 jugadors en total.

Després de les fotos oficials de cada 
equip, que es van fer amb els cotxes 
d’època que estaven a la gespa i que 
van cedir per a l’ocasió els patrocina-
dors del club, es va jugar el partit de 3a 
Divisió Catalana que enfrontava el 
primer equip del CF Les Franqueses 
contra l’Olímpic de la Garriga, i que va 
acabar en empat a 1 gol.

DESEMBRE 2013

Els equips prebenjamí i 
benjamí masculí d’handbol del 
PME assisteixen a la Trobada 
Handbolicat de la Llagosta

El 6 de desembre de 2013 va tenir lloc 
a la Llagosta la Trobada Handbolicat de 
la Marató de TV3 on cada any 
participen equips d'handbol de les 
Franqueses. Aquest any era el torn 
dels equips prebenjamí de la Laura 
Saperas i del benjamí masculí del Joan 
Lax. La matinal va consistir a jugar 
partits en format triangular davant 
equips com el Granollers, la Llagosta i 
el Polinyà. Un bon matí gaudint de 
l'esport, companyonia i joc net amb els 
companys d'altres municipis.

El Barça, el Vila-real i la Fundació 
Marcet, campions de la Interna-
tional Golden Cup 2013

El FC Barcelona en categoria aleví, el 
Vila-real CF en benjamí i la Fundació 
Marcet en prebenjamí van ser els 
equips campions de la segona edició de 
la International Golden Cup que es va 
disputar entre el 6 i el 8 de desembre a 
les Franqueses i a la Garriga. 

Han jugat el torneig més de 50 equips, 
alguns provinents d’Itàlia, com la 
Roma, o d’altres punts de l’Estat 
espanyol, com l’Atlético de Madrid, el 
Vila-real o el Rayo Vallecano, i de clubs 
tan destacats del futbol català com el 
FC Barcelona, el Cornellà, el Sant 
Andreu o l’Europa; uns 700 jugadors 
d’entre 6 i 12 anys d’edat, que han 
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Bateig del km 7 de la Mitja 
Marató amb el nom d’Alfredo 
Codina

El 8 de gener de 2013 es va fer l'acte 
de bateig d'un quilòmetre més de la 
Mitja Marató Granollers-Les Franque-
ses-La Garriga, el km 7, dedicat en 
aquesta ocasió al garriguenc Alfredo 
Codina. El km 7 de la Mitja es troba just 
al davant de l’entrada de la urbanitza-
ció Els Gorchs, a Llerona.

El mateix Alfredo Codina Casals, de 76 
anys, acompanyat dels seus fills Josep i 
Marc, va col·locar la rajola. L’acte va 

comptar amb la presència de l’alcalde 
de les Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, el de Granollers, Josep 
Mayoral, la de la Garriga, Meritxell 
Budó, l’alcalde de Canovelles i 
president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, José Orive, el president 

de l’Associació Esportiva La Mitja, Toni 
Cornellas, així com diversos regidors 
d’aquests ajuntaments i col·laboradors 
de la Mitja.

Toni Cornellas va explicar l’homenatge 
a Alfredo Codina per la seva dedicació 
durant tots aquests anys a la prova. 
Codina es va mostrar molt agraït i 
satisfet de “col·laborar amb tot el que 
es pugui amb el municipi i amb la 
comarca, crec que és el que s’ha de 
fer”. Codina va ser reconegut com a 
ànima i “speaker” de la prova.

60 jugadors participen a la 
jornada de lliga de bàdminton del 
campionat del CEVO

El diumenge 13 de gener de 2013 va 
tenir lloc al pavelló poliesportiu 
municipal de les Franqueses del Vallès 
la jornada de lliga de bàdminton 
corresponent al campionat del CEVO 
(Consell Esportiu del Vallès Oriental). 

Hi van prendre part jugadors de totes 
les poblacions del Vallès Oriental amb 
uns 60 participants entre les diferents 
categories d’infantil, cadet i juvenil, 
masculí i femení. 

L’actuació dels jugadors locals va ser 
notable dins del rànquing. Marta 
Guirado va guanyar en la seva 
categoria en imposar-se a la final a una 

altra jugadora del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses, Laura 
Pares, en categoria juvenil femenina. 

En categoria cadet masculí, Borja 
Vinagre va guanyar la seva eliminatòria 
arribant a la final després de superar en 
la semifinal Mario Maqueda, també 
jugador local.

El Club de Tir amb Arc de les 
Franqueses participa al XLVI 
Campionat de Catalunya

El XLVI Campionat de Catalunya de Tir 
amb Arc i el VI Campionat Para-Ar-
chery celebrat el diumenge 13 de 
gener de 2013 a Castellar del Vallès va 
comptar amb la major participació de la 
història: 192 esportistes. Es van 
proclamar 26 nous campions de 
Catalunya.
 
Els arquers més joves del Club de Tir 
amb Arc de les Franqueses van fer 
gala d’una gran serenitat en la 
competició i van suportar sense queixa 
el fred que feia al pavelló. Destaca la 
medalla de bronze aconseguida per 
Izan Garcia en la modalitat d’arc 
recorbat en categoria esquirol amb 250 
punts i la cinquena posició en la 
mateixa modalitat de Joan Arnal amb 
233 punts. Guerau Camí va aconseguir 
medalla d’or en la modalitat d'arc nu 
categoria esquirol. Els germans Oriol 

Ros i Adrià Ros van quedar sisens. El 
primer en arc recorbat cadet i el segon 
en arc recorbat aleví.
 
El president del Club, Juan Antonio 
Galo, va competir en arc compost 
categoria sènior. Li van faltar molt pocs 
punts per passar a les eliminatòries 
però va estar tota la jornada donant 
suport als companys. Ángel Galiano es 
va enfrontar en les eliminatòries amb el 
qui va ser finalment el campió de 
Catalunya en la modalitat d’arc nu 
sènior.

Lliurament de l’equipament 
esportiu als monitors del Club A 4 
el km que col·laboren amb el 
programa Entrena la Mitja

El 15 de gener de 2013 va tenir lloc a la 
sala de plens de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès el lliurament de 

l’equipament als monitors del Club A 4 
el km que van col·laborar amb el 
programa Entrena La Mitja a les 
Franqueses. Amb aquest acte es va 
reconèixer la seva tasca envers la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

L’acte va comptar amb la presència del 
regidor d’Esports, José Ramírez, el 
president del club d’atletisme franquesí 
A 4 el km, Toni Flores i, en representa-
ció de l’Associació Esportiva La Mijta, 
Toni Cornellas i Joan Villuendas. Es van 
lliurar 25 equipaments per als monitors, 
que en aquesta edició va comptar amb 
més de 130 inscrits. El paquet constava 
d’una samarreta de màniga curta, unes 
malles i un tallavent.

Les jugadores de l’amateur 
femení del CF Bellavista Milán fan 
un calendari per aconseguir 
recursos econòmics

Les components de l’equip amateur 
femení del CF Bellavista Milán van fer 

un calendari del 2013 amb l’objectiu 
d’obtenir ingressos extres amb la seva 
venda que ajudessin a cobrir el 
pressupost de la temporada.

Aquest conjunt milita en la màxima 
categoria territorial catalana la qual 
cosa suposa un augment de despeses 

molt considerable en relació a la 
categoria on jugaven la campanya 
anterior. Es van editar un total de 500 
calendaris que es venien a un preu de 5 
euros cadascun. Com és habitual en 
aquest tipus de calendari, les jugadores 
de l’amateur femení del CF Bellavista 
Milán sortien als diferents mesos de 
l’any.

Gran tarda d’handbol a les 
Franqueses amb el partit entre el 
BM Granollers i l’US Ivry francès

Les Franqueses del Vallès va viure el 
17 de gener de 2013 una fantàstica 
tarda d’handbol al Pavelló Poliesportiu 
Municipal amb el partit internacional 
que va enfontrar el BM Granollers i 
l’US Ivry, equip de la lliga francesa. Els 
dos equips van jugar amb molta 
intensitat oferint grans moments 
d'handbol. A la mitja part del partit es 
va sortejar una samarreta del BM 
Granollers signada per tots els jugadors 
del primer equip, que va anar a parar a 
una seguidora de l'equip francès. 
Durant el descans també es va 
aprofitar per fer un partidet entre 
l’equip aleví masculí de les Franqueses 
i el del BM Granollers. El resultat final 
del partit entre el BM Granollers i l’Ivry 
francès va ser de 31-26 a favor dels 
primers.

Alta participació al XXI Cros 
Escolar i al XVIII Cros Popular 
malgrat les previsions de mal 
temps

El dissabte 19 de gener de 2013 es va 
celebrar el XXI Cros Escolar i el XVIII 

Cros Popular de les Franqueses del 
Vallès amb una participació molt 
elevada: un total de 430 corredors i 
corredores, una vintena menys que a 
l’edició de l’any passat. Són unes xifres 
molt positives si es tenen en compte les 
previsions d’intenses pluges que hi 
havia per a aquest dia.

La prova, organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports amb la col·labora-
ció del Club Fondistes Bellavista, el club 
A 4 el km, el CB Les Franqueses i 
l’AEH Les Franqueses, amb el suport 
del Consell Esportiu del Vallès Oriental, 
es va disputar al parc de Milpins de 
Corró d’Avall, com l’any passat.

Com és habitual, les primeres curses 
que es van fer, a partir de dos quarts 
de deu del matí, van ser les dels 
corredors de més edat per tal que els 
nois i noies més petits participessin 
quan les temperatures fossin més altes, 
per bé que el temps va ser molt millor 
de l’esperat i només va ploure en 
alguns moments.

El guanyador del Cros Popular en 
categoria masculina va ser Toni 
Antúnez, de l’equip Aire Esport, mentre 
que en categoria femenina es va 
imposar Carmen Martí, del club A 4 el 
km.

A continuació es van disputar les 
proves de cadet masculí (Andrés 
Campoy, CA Canovelles) i femení 
(Núria Carbonell, CA Montornès), 
infantil masculí (Nabil Aldori, EE la 
Garriga) i femení (Carla Pérez, CA 
Montornès). Cap a les 11 del matí va 
tenir lloc la primera entrega de premis 
de les curses disputades.

A la segona part de la matinal es van 
córrer les curses dels més petits, de 

major a menor edat. Els guanyadors a 
les diferents categories van ser: aleví 
masculí, Álex Salgado, EE la Garriga; 

aleví femení, Inas Kajtih, EE la Garriga; 
benjamí masculí, Álex Lozano, CA 
Granollers; benjamí femení, Aymara 
Danieluk, CA Granollers; prebenjamí 
masculí, Pol Granado, CA Canovelles, 
prebenjamí femení, Carla Casellas, 
Escola Guerau de Liost; mini masculí, 
David Mateos, Escola Colors, i mini 
femení, Noa Robles, Escola Guerau de 
Liost.

El lliurament de premis va anar a 
càrrec de l’alcalde de les Franqueses 
del Vallès, Francesc Colomé, el regidor 
d’Esports, José Ramírez, i els represen-
tants del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental Santi Gener i Maria Antònia 
Jorba. Tots els participants van rebre 
una samarreta commemorativa i 
esmorzar al finalitzar cada cursa. 

Finalitza el Taller de Danses 
realitzat a l’Escola Camins dins 
del programa d’activitats esporti-
ves per a les escoles

La penúltima setmana de gener de 
2013 va finalitzar el Taller de Danses 
que va tenir lloc a l’Escola Camins dins 
del Programa Esportiu per a les 
Escoles del Patronat Municipal 
d’Esports. “Peu Polidor”, “La masove-
ra”, “El ball de la civada”... van ser 
algunes de les danses populars 
catalanes que els alumnes de 1r de 
Primària de l’Escola Camins van ballar 
dins de les classes d’iniciació a la 
Dansa que el Patronat Municipal 

d’Esports porta a terme als centres 
escolars del municipi, a través del 
Programa d’Activitats Esportives per a 
les escoles 2012-2013.

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, 
campió de Catalunya

Artur Colomer, del Sweet Trade 
Bowling Club Les Franqueses, i Cristina 

Sanz, del Club Diagonal, es van 
proclamar campions del XVI Campionat 
de Catalunya, celebrat del 9 al 27 de 
gener de 2013 a les instal·lacions de 
Baix Bowling de Sant Vicenç dels 
Horts.

Artur Colomer, amb un total de 3.825 
pals, (212,50 de mitjana) va guanyar 
amb comoditat la final que va tenir lloc 
el 26 de gener, seguit per Álvaro-José 
Cardona, del Club Barcelona (3.735 
pals). Marcial Ovide (3.675 pals), del 
BC Diagonal de Barcelona, amb una 
sèrie final de 1.301 pals, va assolir la 3a 
posició.

Diumenge 27 va ser el torn de la final 
femenina, Cristina Sanz (3.414 pals), 
del Club Diagonal, va guanyar la prova 
en una ajustada final amb la seva 
companya d’equip Roser Romero 
(3.322 pals) i Lia Mojarro (3.291 pals), 
del Club Seven-3 de Sant Esteve 
Sesrovires.

Les millors sèries va ser per a Marcial 
Ovide i Roser Romero amb 1.301 i 
1.211 pals respectivament, i les millors 
partides les van assolir Cristina Sanz, 
amb 244 pals, i Artur Colomer, amb 
268 pals. 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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El campió olímpic Kiprotich 
guanya la Mitja més 
multitudinària

La 27a edició de la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
disputada el diumenge 3 de febrer de 
2013 va ser la més multitudinària de les 
celebrades fins ara, amb 10.000 
corredors, 2.000 més que en la 
passada edició.

El favorit de la prova, l’actual campió 
olímpic Stephen Kiprotich es va 
imposar amb un temps d’1 h 01 min 15 
s, seguit a 3 segons de Carles Castillejo, 
que va fer una excel·lent cursa. 

Amb aquesta marca Castillejo va batre 
el rècord de Catalunya. En tercer lloc 

va quedar el kenyà David Maru, amb un 
temps d’1 h 3 min 53 s.

En categoria femenina la primera atleta 
va ser la kenyana Jebichi Yator, amb 1 
h 14 min 24 s; la segona, Vanessa 
Veiga, amb 1 h 15 min 1 s; i la tercera, 
la navarresa Raquel Gómez, amb 1 h 
15 min 26 s.

També s’ha de destacar, com passa 
des de fa anys, la gran afluència de 
públic als carrers animant els atletes al 
llarg del recorregut. Al seu pas per les 

Franqueses els atletes també van 
comptar amb el suport de l’Escola 
Municipal de Música Claudi Arimany de 
les Franqueses del Vallès. El Combo de 
l’escola va interpretar diverses peces 
musicals mentre els corredors feien la 
cursa.

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez, van seguir la prova al llarg del 
matí i també van ser presents al 
lliurament de premis de premis que es 
va realitzar en finalitzar la cursa.

Mònica Ausàs i Francesc Garcia, 
elegits millors esportistes 
amateurs a la XVII Nit de l’Esport 
de les Franqueses

La XVII Nit de l’Esport de les Franque-
ses del Vallès, que es va celebrar el 
divendres 8 de febrer, va tornar a ser 
un èxit. 

Més de 400 persones van assistir a 
l’acte organitzat pel Patronat Municipal 
d’Esports en el qual es fa un reconeixe-
ment públic i es premia aquells 
esportistes, persones i entitats 
esportives locals que van destacar pels 
seus èxits i dedicació durant la 
temporada 2011-12.

En aquesta edició es va premiar 
Mònica Ausàs, del Club Balonmano 

CLEBA León, i Francesc Garcia, de la 
Unió Ciclista Les Franqueses, com a 
millors esportistes amateurs.

Cal destacar que la gala va comptar la 
presència de la granollerina Laia Pons, 
medallista olímpica als Jocs de Londres 
amb l’equip espanyol de natació 
sincronitzada. A més de l’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
també regidors de l’equip de govern 
Rosa Maria Isidro, Rosa Maria Pruna, 
Esteve Ribalta, Josep Randos, Gisela 
Santos i Vanessa Garcia, eren presents 
a l’acte el director general de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya, Gerard 
Figueras, el diputat d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Josep Salom, 
el coordinador d’Esports de la Diputa-
ció de Barcelona, Daniel Laga, i el 
senador i president de la Taula 
Assessora de l’Esport Català, Josep 
Maldonado.

El programa de la nit es va iniciar amb 
el lliurament dels diplomes als 73 
nominats i nominades, esportistes de 
les categories promoció masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1999 i 
2003), categoria formació masculí i 
femení (nascuts entre l’any 1994 i 
1998), categoria amateur masculí i 
femení (nascuts al 1993 i anys 
anteriors) i categoria millor entrena-
dor/a. Després del sopar es va donar 
pas al lliurament dels guardons 
corresponents a les gestes esportives 
en reconeixement per haver assolit 
destacades fites durant la temporada 
2011/2012, als mèrits personals i als 
premis especials.

Acte seguit va arribar l’hora de 
conèixer els millors esportistes en les 
diferents categories. El premir al millor 
entrenador/a va ser per a Xavier 
Corbinos, del Patronat Municipal 

d’Esports, secció handbol, campió de la 
lliga infantil femení d’handbol, 2n 
classificat a la fase sector del Campio-

nat d’Espanya i 3r al Campionat de 
Catalunya. En categoria promoció 
femení, el guardó va ser per a Wiam 
Koubiss, del Karate Nokachi, campiona 
de Catalunya en la disciplina de kumite 
individual i per equips i subcampiona 
de Catalunya en la disciplina de kata. 
En categoria promoció masculí el premi 
va ser per a Oriol Miró, de la Unió 
Ciclista Les Franqueses, guanyador de 
la triatló de l’Ametlla i de la duatló 
d’Altafulla i tercer a la duatló de 

Granollers. En categoria formació 
femení va ser premiada Tania Henán-
dez, del Club Natació Granolers, 
campiona d’Espanya i de Catalunya 
d’hivern i estiu de combo i membre de 
la selecció espanyola infantil de natació 
sincronitzada. En categoria formació 
masculí el guardó va ser per a Pol 
Torres, del BM Granollers, campió de 
Catalunya i d’Espanya per equips i 
subcampió d’Espanya amb la selecció 
catalana. 

Els darrers premis van ser per als 
millors esportistes en categoria 
amateur. En amateur femení la 
guanyadora va ser Mònica Ausàs, del 
Club Balonmano León, jugadora a la 
lliga ABF d’handbol femení, la màxima 
categoria estatal, i membre de la 
selecció espanyola júnior. En categoria 
amateur masculí el guanyador va ser 
Francesc Garcia, de la Unió Ciclista Les 
Franqueses, 3r classificat en categoria 
elit al campionat de ciclocròs de Lleida, 
4t al ciclocròs de Mataró, 5è a la prova 
del Campionat de Catalunya de Vic i 5è 
a la prova del Campionat de Catalunya 
de Ciclocròs disputada a Corró d’Avall. 

Golbol i corfbol durant la Setmana 
Cultural a l’escola Guerau de Liost

L’escola Guerau de Liost va celebrar, 
del 4 al 8 de febrer de 2013, la 10a 
Setmana Cultural, dedicada enguany a 
“La Vida Saludable”. Durant aquests 
dies es van fer un munt d’activitats 
sobre la bona alimentació, les actituds 

positives i optimistes que ens fan ser 
feliços i també l’activitat física. Entre 
d’altres, es van practicar dos esports 
poc coneguts com el golbol i el corfbol, 
i van poder provar l’experiència de 
desplaçar-se en una cadira de rodes. 
Aquests esports tenen com a principal 
característica que són integradors. Així, 
el golbol el practiquen esportistes 
invidents o deficients visuals i al corfbol 
els equips són mixtos, formats per 
quatre homes i quatre dones.

Més de 350 participants a la 
pedalada L’Aventura és l’aventura 
2013 de la UC Les Franqueses

La pedalada L’Aventura és l’aventura, 
que es va disputar el diumenge 17 de 
febrer de 2013, va tornar a ser un èxit, 
amb 370 participants. La prova, 
organitzada per la Unió Ciclista Les 
Franqueses amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports tenia dos circuits, 
amb sortida i arribada al parc de 
Milpins de Corró d’Avall.  El primer 
circuit, de dificultat alta, era un 
recorregut de 40 km mentre que el 
circuit de dificultat mitjana-baixa era de 
20 km. El guanyador de la cursa en 
categoria masculina va ser Marc 
Trater, mentre que Anna Villar es va 
imposar en categoria femenina. L'acte 

de lliurament dels trofeus va comptar 
amb la presència de l'alcalde de les 
Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, i del regidor d'Esports, José 
Ramírez, així com del president de la 
UC Les Franqueses, Toni Serra. Tots 
els participants van ser obsequiats amb 
una samarreta commemorativa i 
l'esmorzar.

El Facebook del Patronat 
Municipal d’Esports supera els 
1.000 seguidors en el seu primer 
any de creació

A punt de complir-se (març 2013) l’any 
de la creació del Facebook del Patronat 

Municipal d’Esports de les Franqueses 
del Vallès aquest projecte de comunica-
ció 2.0 ja compta amb 1.100 seguidors.

La presència del PME al Facebook, que 
es va produir al mes de març del 2012, 
s’orientava cap a la difusió dels 
esdeveniments i activitats esportives 
que es realitzen al municipi. Aquest 
objectiu de comunicació, de generació 
de debats i d’interacció amb la 
ciutadania que és el Facebook s’està 
aconseguint plenament.

La presència del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses a les 
xarxes socials es complementa amb el 
Twitter, que també s’utilitza per donar a 
conèixer notícies esportives, l’agenda 
esportiva del cap de setmana i 
informacions puntuals.

El Twitter del PME és @Pmesportslf i 
l’adreça de Facebok és www.face-
book.com/patronatmunicipaldes-
ports.lesfranqueses.

Bona experiència de l’Escola de 
Bàsquet a la visita al Palau 
Blaugrana per veure un partit de 
l’Euroleague

El 28 de febrer de 2013 una expedició 
de quaranta persones va assistir al 
partit d’Euroleague entre el Futbol Club 
Barcelona i el Kimski de Moscou. Com 

cada any el Patronat Municipal 
d’Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses organitzen la tradicional 
sortida anual al Palau Blaugrana per 
veure un partit en directe. En aquesta 
ocasió els prop de quaranta franque-
sins van poder veure l’escalfament en 
directe dels jugadors. 

Els més petits, emocionats, van poder 
fotografiar-s’hi. Per la seva banda, els 
jugadors es van mostrar molt simpàtics 
i atents. En un partit molt intents es va 

acabar imposant el FC Barcelona per 
71 a 69.

MARÇ 2013

Dues seleccions universitàries 
japoneses d’handbol 
s’enfronten als equips de les 
Franqueses

El dimarts 5 de març de 2013 va tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses del Vallès dos partits 
d'handbol de caire amistós amb dues 
seleccions universitàries japoneses que 
realitzaven una estada a Barcelona. 

En un partit es van enfrontar l'equip 
cadet femení de l'Handbol Les 
Franqueses amb el Chugoku Handball 
University Japan, i al segon l'equip 
sènior masculí i el Shikoku Handball 
University Japan. La bona predisposi-

ció per part dels combinats va perme-
tre veure un gran espectacle. 

Com a mostra de benvinguda es va 
entregar a les seleccions japoneses 
unes banderoles representatives i uns 
pins de la celebració del 30è aniversari 
del Patronat Municipal d’Esports. Els 
capitans Paula Bertos i Santi Tomàs 
també van entregar sengles plaques 
commemoratives als capitans dels 
equips japonesos. Acabats els partits es 
va fer una fotografia de grup amb tots 
els presents. 

El regidor d'Esports, José Ramírez, 
acompanyat del president, Rafael 
Rosario, i altres directius de l’AEH Les 
Franqueses, va lliurar de record per la 
seva estada al municipi franquesí una 
reproducció de la façana de l'Ajunta-
ment als dos conjunts universitaris 
japonesos. Finalment es va servir un 
petit refrigeri per a tots els jugadors i 
jugadores.

Donació dels beneficis de la cursa 
“Els 10 km de les Franqueses” a 
l’Hospital de Sant Pau

El 12 de març de 2013 a la tarda es va 
fer a l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona l'acte de donació dels 
beneficis de la cursa Els 10 km de les 
Franqueses amb la presència del Club 
d'Atletisme A 4 el km de les Franque-
ses del Vallès i la Fundació Privada 
Institut Recerca de l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP).

Per part de l'IRHSCSP hi van assistir el 
Dr. Barnada, director del servei 
d'Oncologia de l'Hospital de Sant Pau, i 

el Dr. Kulisevsky, Director General 
IRHSCSP, i per part del club A 4 el km 
la impulsora de la cursa, Meritxell 
Riera, i el vicepresident de l’entitat, 
Javier Ramírez.

El Club A 4 el km va lliurar als repre-
sentants de l’hospital un taló per un 
import de 2.415 €, que correspon als 
beneficis que es van assolir a la 1a 
cursa benèfica Els 10 de les Franqueses 
celebrada el 18 de novembre de 2012. 

Els diners es destinaran al Servei 
d'Oncologia Mèdica per realitzar 
estudis d'investigació per a la curació 
del càncer de ronyó.

Sortida del grup d’Activitat Física 
per a la Gent Gran a Manresa

El divendres 15 de març de 2013 el 
grup d’Activitat Física per a la Gent 
Gran va realitzar una sortida al municipi 
de Manresa. Aquesta activitat 
s'emmarca dins del programa de 
passejades “A cent cap als cent”, de la 
Diputació de Barcelona.

El punt de trobada del grup va ser 
l’habitual en aquestes ocasions, el 
Complex Esportiu Municipal de les 

Franqueses, per agafar l’autocar i 
dirigir-se cap a Manresa. Un cop allà 
van rebre els representants de la resta 

de municipis que també participaven 
en l’activitat: Corbera del Llobregat, El 
Prat del Llobregat i Manresa, 350 
participants en total.

La caminada va iniciar-se a les 9.30 h 
al Complex El Congost i van anar fins a 
la Torre de Santa Caterina, per 
continuar la marxa fins a l’Ermita de la 
Guia i, per últim, el darrer tram fins al 
Parc del Cardener. Va ser un recorre-
gut d'11 km. Per finalitzar l’activitat, es 
va realitzar un dinar de germanor amb 
tots els grups.

Finalitza el torneig de Pàdel 
Blackcrown Les Franqueses

El 4 de març de 2013 va començar el 
Torneig de Pàdel Blackcrown organitzat 
per +9 Pàdel i Blackcrown amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports. En aquesta competició hi 
van participar 80 parelles repartides en 
les diferents categories: masculí B i C, 
femení B i C i mixta B i C.

El torneig havia de finalitzar el 10 de 
març però a causa de la pluja va 
acabar el dissabte 16 de març. Aquest 
últim dia es van jugar les finals de cada 
categoria i es va fer l’entrega de 
premis, que va comptar amb la 
presència de l’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, i del regidor 
d’Esports, José Ramírez. Tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l’organització i també van 
entrar en el sorteig de diferents regals.

Set equips de les Franqueses 
participen a la Trobada de Mini-
handbol

El 17 de març de 2013 va tenir lloc la 
trobada de minihandbol a Granollers. 

Els equips de les Franqueses que van 
participar-hi van ser un total de set: 1 
prebenjamí, 2 benjamins masculins i 1 
femení, 2 alevins masculins i 1 femení.

El torneig consistia a jugar una fase 
prèvia i a continuació els equips 
classificats jugaven la fase final. El 
prebenjamí i el benjamí masculí van 
passar a la fase final. Van perdre 
davant els que finalment van acabar 
guanyant el torneig, l'Handbol Bordils i 
el BM la Roca 1.

Amb tot, s’ha de destacar la bona 
representació i participació per part de 
tots els jugadors a la trobada i 
felicitar-los per la gran feina feta.

Dos equips del PME a la Trobada 
d’Escoles de Bàsquet

El 17 de març de 2013 es va realitzar la 
tradicional Trobada d'escoles de 
bàsquet que organitza l'Escola Pia de 
Granollers. Dos equips de l'Escola de 
Bàsquet del Patronat Municipal 
d'Esports van participar d'aquesta 
divertida i entretinguda trobada matinal 
que va combinar bàsquet i diversió.

En aquesta edició la trobada es va 
realitzar al Pavelló Congost de 
Granollers i per a molts jugadors/es va 
ser el seu primer partit amb reglament. 
Per part franquesina, van participar-hi 
els equips entrenats per Josep Lozano i 
l'equip dirigit per Sarai Budia i Carla 
Alacambra, tot i que també van anar-hi 
jugadors del grup de l’Escola que 
entrena Guillem Estrada.

El format de trobada d'aquest any 
combinava partits de bàsquet i 
concursos individuals, amb altres 
activitats esportives. Un cop acabats 
els partits i activitats, tots els partici-
pants van ser obsequiats amb un regal 
commemoratiu.

Exitosa participació als 
Tornejos de Setmana Santa 2013 
dels equips de bàsquet del PME

Les vacances de Setmana Santa no 
van aturar el bàsquet. Així, els equips 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
categories mini masculí i cadet femení 
van participar en el X Torneig de 
Cambrils i el I Torneig Mercat del Ram 

de Vic, respectivament.

El mini masculí, entrenat per la Carla 
Alacambra i la Sarai Budia, va estar 
cinc dies a terres tarragonines en un 
torneig de primer nivell on es van 
combinar activitats basquetbolístiques i 
experiències de convivència que molts 
d’ells no oblidaran. Esportivament, van 
assolir la millor classificació en els 
darrers anys de participació: el cinquè 
lloc. El dissabte 23 de març de 2013 
van començar el torneig contra l’equip 
local de Cambrils perdent per un ajustat 
64-58 en un partit d’allò més trepidant. 
L’endemà es van imposar al BC Sant 
Quirze per 67-54 en un molt bon partit 
dels jugadors entrenats per la Carla. 
Molt encert en el llançament i un forta 
defensa tota la pista van ser les claus 
de la victòria. A la tarda, l’esforç del 
matí els va passar factura i van perdre 
per 65-38 contra el Toulouse francès. 
La derrota contra el Toulouse va 
condemnar l’equip a haver de lluitar pel 
cinquè lloc. En aquesta fase es va 
imposar al Bàsquet Altafulla per 70-17 i 
a la darrera jornada es va imposar per 
un contundent 52-33 a l’Escola El 
Salvador de Saragossa. 

El miler de jugadors que van participar 
en aquest torneig (44 equips de 4 
categories diferents) van passar el 25 
de març a les instal·lacions de Port 
Aventura.

Pel que fa al torneig cadet femení, 
l’equip entrenat pel Toni Olivares i 
l’Albert Pericas va fer un paper molt 
digne al I Torneig Mercat del Ram de 
Vic-Femení Osona. La competició, de 
tres dies, es va iniciar el 25 de març i 
les franquesines també van debutar 
amb victòria ajustada i treballada 
contra el CB Torelló (46-50). En el 
següent partit, contra les amfitriones, el 
Femení Osona, van caure en un mal 

partit per 32-49. I en el darrer partit 
d’aquesta primera fase, l’equip 
franquesí va caure derrotat contra 
l’equip italià del Fanfulla. La superioritat 
física de les italianes les va portar a 

perdre per un contundent 34-60. 
Aquesta derrota les portava a lluitar 
per la cinquena posició i en aquesta 
lluita, primer es van imposar de forma 
còmoda al Femení Osona B per 57-35 i 
en el darrer partit de la competició van 
caure derrotades per l’Askatuak de 
Sant Sebastià per un clar 37-60.

Aida González i Judith Berruezo, 
medalla de bronze al 
Campionat europeu de Twirling 

Les franquesines Aida González i Judith 
Berruezo, components del Club Twirling 

La Torreta van obtenir medalla de 
bronze al campionat d'Europa celebrat 
a Amsterdam els dies 28, 29 i 30 de 
març de 2013. A la competició hi van 
prendre part clubs procedents de 
Bèlgica, Noruega, Croàcia, Itàlia i 
França, a més d’Holanda, el país 
amfitrió.

L'infantil masculí d'handbol de les 
Franqueses guanya el Torneig de 
Calella

Després de fer un campionat molt 
complet, l’infantil masculí d’handbol del 
PME Les Franqueses va guanyar el 
prestigiós Torneig de Calella de 2013, 
que va tenir lloc durant el període de 
Setmana Santa. L’equip franquesí va 
superar a la semifinal un equip alemany 
a priori més fort físicament i amb més 
llançament. La final, contra l'Epic 
Casino de Matadepera, va acabar en 
empat. Per determinar el guanyador es 
va realitzar una pròrroga on qualsevol 
petit error donaria la victòria a un o 
altre equip. El punt d’inflexió el va 
posar l'equip franquesí, que es va 
acabar emportant una final molt 
treballada i demostrant els mèrits que 
els van portar a aconseguir del títol de 
campions.
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El conseller Felip Puig repeteix a 
les trobades de petanca de les 
Franqueses

La XVI Trobada de Petanca, organitza-
da pel Club Petanca Corró d’Amunt i el 
Patronat Municipal d’Esports, es va 
celebrar el dissabte 6 d’abril de 2013 a 
la zona esportiva de Corró d’Amunt. 
Diverses entitats del municipi, el CP 
Bellavista, el CP Corró d’Amunt, el CP 
Llerona i el CP Casal d’Avis de Corró 
d’Avall i el de Bellavista, s’havien citat 
per gaudir d’una matinal amistosa. 

El conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, va participar a la Trobada. 
L’afició del conseller per la petanca és 
coneguda i en diverses ocasions ha 
practicat aquest esport amb les entitats 
del municipi. El conseller Felip Puig i 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, van competir entre ells i 
l’alcalde va resultar-ne el guanyador 
–era la primera vegada que superava 
el conseller. En un ambient distès el 
conseller va assegurar que si hagués 
sabut que l’alcalde estaria tan content 
de guanyar-lo li hauria donat peixet en 
trobades passades. Felip Puig va agrair 
la rebuda del poble de Corró d’Amunt i 
va destacar el gran ambient per part de 
tots els jugadors al llarg de la jornada.

Les partides van començar a les nou 
del matí i es van allargar fins a la una. 
A mig matí, pels volts de les deu, es va 
fer una parada per gaudir d’un 
esmorzar de forquilla i ganivet. Un cop 
acabat l’àpat es va entregar un record 
als representants de les entitats de 
petanca de les Franqueses i tots els 
assistents van rebre un metre per, tal i 
com va dir l’alcalde, “establir una única 
mesura quan juguem”. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
regalar al conseller un exemplar del 
llibre que commemora el 30è aniversa-
ri del Patronat, “30 anys al teu costat”, i 
un clauer. Tant el regidor José Ramírez 
com el director-gerent del Patronat 
Municipal d’Esports, Josep Campaña, 
també van jugar a petanca. La regidora 
de Sanitat i Gent Gran i Agricultura, 
Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria 
Pruna, també va fer acte de presència 

a la trobada.

270 ciclistes participen al XVIII 
Trofeu BTT Corró d’Amunt

El Club Ciclista Corró d’Amunt va 
organitzar el XVIII Trofeu BTT Corró 
d’Amunt el diumenge 7 d’abril de 2013. 
La cursa era vàlida per a l’Open 
Barcelona i la Kid’s Cup, i va reunir més 
de 270 ciclistes. El recorregut tenia una 

distància de 7 km exigents i alhora 
divertits per als participants. L’itinerari 
de la Kid’s Cup tenia una distància de 
350 m. El president del CC Corró 
d’Amunt, Josep Mauri, va dir que el 
circuit és dels més valorats pels 
ciclistes gràcies a la combinació de 
zones molt tècniques. 

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, van valorar el 
paisatge de Corró d’Amunt com a ideal 
per a la pràctica de la BTT. Els boscos 
frondosos amb pistes forestals ràpides 
són de les preferides pels amants 
d’aquest esport. 

La Trobada d’escoles de bàsquet 
reuneix un centenar de nens i 
nenes

Un centenar de nens i nenes va 
prendre part a la tradicional Trobada 
d'escoles de bàsquet de les Franqueses 
2013 que es va celebrar el cap de 
setmana del 13 i el 14 d’abril al pavelló 
poliesportiu municipal.

Un total de 110 participants d'onze 
equips van prendre part a la jornada 
que va organitzar el Patronat Municipal 
d'Esports i el Club Bàsquet Les 
Franqueses.

L'activitat, d'allò més divertida i 
didàctica, suposava el primer “partit” 
de la seves carreres basquetbolístiques 
per a molts. Es van jugar partits, tot 
separant tres categories (2005, 2006 i 
2007). Els clubs participants van ser: el 

PME Les Franqueses, el CB Lliçà 
d'Amunt, el CB Vila de Montornès, el 
CB Santa Perpètua i l'Escola Pia de 
Granollers. Els partits es van disputar 
amb les normes del reglament del 
minibàsquet, on no hi ha puntuació, per 
fomentar el principi bàsic d'aquest 
reglament, jugar. Entre partit i partit, 
l'organització de la trobada, els 
entrenadors de bàsquet del PME Les 
Franqueses, van preparar activitats 
paral·leles en què, de forma individual, 
els jugadors i jugadores van poder 
millorar conceptes de bot i tir de 
manera divertida. Un cop acabats els 
partits es va fer l'entrega de medalles 
per a tots els participants i es va 
realitzar un esmorzar de germanor.

9 franquesins participen al XXXV 
Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate

El XXXV Campionat d’Espanya aleví, 
infantil i juvenil de karate es va disputar 
el cap de setmana del 20 i 21 d’abril de 
2013 a Leganés (Madrid) amb uns 500 
participants. Els karatekes tenien fins a 
13 anys i eren de les categories kata, 
kumite y prekumite. Nou components 
del gimnàs Nokachi de les Franqueses 
formaven part de la selecció catalana: 
Xavi Sevillano, Ainoa Astorga, Jordi 

Valdivia, Aaron Raya, Juan Sánchez, 
Izan Sevillano, Rafa Migueles, Roger 
Burriel i Wiam Koubiss. Al campionat 
van destacar les medalles de bronze de 
Roger Burriel i Juan Sánchez en kumite 
masculí i la proclamació com a campió 
d’Espanya de Jordi Valvidia en 
categoria de prekumite masculí. 

Més de 1.100 participants a l’XI 
Caminada Popular de les 
Franqueses

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès, que va tenir lloc el 21 
d’abril de 2013 al matí, va superar els 

1.100 participants, un nou rècord 
d’inscripcions. El Patronat Municipal 
d’Esports, organitzador de l’esdeveni-
ment, havia previst per a aquesta 
onzena edició poder arribar fins a un 
màxim de 1.200, xifra que se situa ja al 
límit de la capacitat logística per fer que 
una caminada d’aquests tipus sigui 
satisfactòria per a tothom.

Com és tradicional, la sortida i arribada 
es va fer des de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall. 

A partir de les 8 del matí els partici-
pants van fer un recorregut per 
diversos punts del municipi, que els va 
portar a esmorzar a la zona esportiva 
municipal de Corró d’Amunt. Una 
vegada van finalitzar la caminada, tots 
els participants van rebre un obsequi 
commemoratiu, que en aquesta ocasió 
era una capelina amb el logotip del 30è 
aniversari del Patronat Municipal 
d’Esports, un entrepà de botifarra i 
també van participar al sorteig de 
diversos obsequis. 

La Caminada Popular de les Franque-
ses del Vallès va tornar a comptar amb 
la col·laboració del Club Bàsquet Les 
Franqueses i l’AE Handbol Les 
Franqueses.

Els alumnes de l'Escola de Tennis 
de les Franqueses gaudeixen del 
Trofeu Comte de Godó

El 23 d'abril de 2013 l’Escola de Tennis 

Jordi Plana va fer la tradicional sortida 
al Trofeu Comte de Godó. És el tercer 
any consecutiu que la sortida es fa 
conjuntament amb els alumnes del 
Club de Tennis Cardedeu i els alumnes 
de l'Escola de Tennis de les Franqueses 
del Patronat Municipal d’Esports. Uns 
40 alumnes van gaudir de l’ambient del 
Godó veient diferents partits de 
jugadors com Tommy Robredo, 

Nicolay Davydenko, Tomas Berdych, 
entre d’altres, i també van poder 
demanar autògrafs i fer-se fotos amb 
Rafa Nadal.
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Tercera posició del cadet femení 
d'handbol al sector de Campionat 
d'Espanya a Castro Urdiales

El 10, 11 i 12 de maig de 2013 es va 
disputar la fase sector del Campionat 
d'Espanya d’handbol a Castro Urdiales 
on el cadet femeni d'handbol de les 
Franqueses va participar. 

Al primer partit davant les locals de 
Castro Urdiales van aconseguir una 
gran victòria en guanyar per un ajustat 
22 a 23 gols. L’endemà, dissabte, van 
jugar davant el BM Zuazo, primeres del 
País Basc. L’enfrontament també va 
ser molt igualat fins al tram final, on les 
jugadores basques van marxar en el 
marcador per 8 gols de diferència. 

El diumenge encara hi havia opcions de 
classificació per al Campionat d’Espan-
ya si es guanyava el Villaverde de 

Madrid i acompanyaven els resultats 
dels altres equips. El partit de Villaver-
de va ser molt intens i, tot i començar 
amb un parcial negatiu, les jugadores 
franquesines van tornar al partit 
escurçant la diferència. A partir de la 
segona meitat el Villaverde va marxar 
en el marcador amb un joc molt 
elèctric. 

La participació en aquest sector s’ha de 
considerar positiva, amb bons resultats 
malgrat que només es va aconseguir 
una victòria. Les dues derrotes van ser 
davant de dos equips molt competitius. 
Cal felicitar les jugadores i el cos tècnic 
per la fita aconseguida, uns grans 
resultats que mostren l'esforç i 
constància d'aquest grup.

Es lliuren els premis del concurs 
de fotografia de l’XI Caminada 
Popular

El 14 de maig de 2013 va tenir lloc 
l’acte de lliurament dels premis del 
concurs de fotografia de l’XI Caminada 
Popular de les Franqueses que es va 
celebrar el mes d’abril organitzada pel 
Patronat Municipal d’Esports. 

L’acte de lliurament es va fer a la 
primera planta del Complex Esportiu 
Municipal de les Franqueses, on hi 
havia instal·lada una exposició amb una 
mostra de les fotografies presentades 
enguany al concurs i va anar a càrrec 
de l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez.

Els guanyadors del concurs de 
fotografia van ser els següents. Primer 
premi, José Antonio Pérez, de Montor-
nès, que va presentar la fotografia “Un 
día espléndido”. El 2n premi va 
correspondre a Ismael Cañas, de les 
Franqueses del Vallès, amb la fotogra-
fia “Reflexant la caminada”. El 3r premi 
va ser per a Imma Puerto Sánchez, de 
Ripollet, per la instantània “Camí de 
roselles”.

L’infantil femení d’handbol, segon 
a la Fase Sector disputada a Elx

L’equip infantil femení d’handbol de les 
Franqueses, que va disputar el 18 i 19 
de maig de 2013 a Elx la Fase Sector 
per accedir al Campionat d’Espanya es 
va quedar a les portes, amb una 
meritòria segona posició. 

A la competició van jugar-hi l’Elx, el 
BM Roquetas i el BM Cartagena, a més 
del conjunt franquesí. Les jugadores 
franquesines van aconseguir dues 
victòries, davant l’Elx, 20-22, i contra el 
BM Cartagena, 16-33. El partit que 
decidia, doncs, el campió de la Fase 
Sector, va ser el que enfrontava les 

franquesines contra el BM Roquetas. El 
rival es va mostrar molt superior i es va 
endur la victòria per 29-16, aconseguint 

així la classificació per al Campionat 
d’Espanya. L’experiència va ser molt 
positiva per a les jugadores, segur que 
no l’oblidaran. Cal felicitar-les i seguir 
endavant, ja que encara tenen molt 
camí per recórrer.

Quim Magán guanya la cursa El 
Trencacoll

La 1a Cursa de Muntanya El Trencacoll 
es va disputar el diumenge 19 de maig 
de 2013 amb 400 corredors, el nombre 
màxim de participants que s’havia fixat 
el Club Ciclista Corró d’Amunt. 

Per primera vegada, el Club Ciclista va 
deixar la bicicleta per un dia i es va 
calçar les vambes per córrer. Per a la 
prova va recuperar el Trencacoll, un 
antic camí que havia quedat en desús i 
inutilitzable. La cursa oferia dos 
recorreguts: un de llarg de 21 km i un 
altre de curt de 10 km. Tant un 
recorregut com l’altre presentaven uns 

terrenys variats, ràpids i tècnics, i de 
diversos nivells que divertien i feien 
suar de valent els participants. 

El campió absolut de la cursa va ser 
Quim Magán (El Món) amb un temps 
d’1 h 28 min 44 s. 

La satisfacció dels corredors va animar 
els organitzadors a muntar una segona 
cursa l’any vinent. Els participants, a 

més de l’excel·lent organització, van 
destacar els paratges naturals del poble 
de Corró d’Amunt que afegien un plus 
d’atracció a la cursa. 
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Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras 
practiquen vela

Els alumnes de 5è de Primària de 
l’Escola Joan Sanpera i Torras van 
gaudir d'una jornada de vela el 
dimecres 5 de juny de 2013. Dins del 
Programa Escolar de Promoció 
Esportiva (PEPE), entre el Patronat 
Municipal d'Esports i les escoles es va 
organitzar la sortida de bateig de vela 
al Port Olímpic juntament amb el 
Centre Municipal de Vela de Barcelona.
 
El bon temps i vent de la jornada van 
afavorir la pràctica esportiva. Els nens i 
nenes van participar-hi amb molta 
il·lusió i van poder gaudir d’un esport 
diferent. 

600 esportistes a la XXIX Diada 
de l’Esport

La XXIX Diada de l’Esport, organitzada 
pel Patronat Municipal d’Esports, va 
tenir lloc el dissabte 8 de juny de 2013. 
La jornada va aplegar més de 600 
esportistes amb els seus acompan-
yants animant des de les grades.

A partir de les 9 h es van jugar al 
pavelló i a la pista poliesportiva els 
partits de la secció de bàsquet i 
handbol del Patronat Municipal 
d’Esports. També va haver-hi la 
trobada del grup de bàdminton, 
patinatge, aeròbic, gent gran, psicomo-
tricitat i prebenjamí.  

Tots els participants de la XXIX Diada 
de l’Esport van tenir un petit obsequi: 
un pilota de platja. A més de rebre un 
esmorzar o berenar segons la franja 
horària en què juguessin o competissin. 

El Patronat Municipal d’Esports va 
donar les gràcies a tots els jugadors, 
esportistes, entrenadors, col·labora-
dors, delegats, amics i familiars per 
acompanyar dia a dia tots els petits 

esportistes del Patronat i fer que 
l’esport a les Franqueses no pari de 
créixer.

D’altra banda, el diumenge 9 de juny 
va haver-hi jornada de portes obertes a 

la zona d’aigües del Complex Esportiu 
Municipal. Una cinquantena de 
participants van poder gaudir d’una 
estona a la piscina de les Franqueses, 
ja que hi havia lliure accés.

Més de 400 competidors prenen 
part al IV Trofeu d’equips Karate 
Nokachi de les Franqueses

El 8 de juny de 2013 es va celebrar el 
IV trofeu equips Karate Nokachi on es 
van inscriure 12 clubs d’arreu de 
Catalunya. El trofeu va comptar amb la 
participació de més de 400 competi-
dors. 

Les categories van ser des dels més 
petits de 5 anys fins als sèniors, tots 
ells en modalitat de kumite (combat) i 
per equips. Agustín Núñez i Montse 
Marín, responsables d’aquest esdeve-

niment, es van mostrar molt orgullosos 
i agraïts per la col·laboració del 
Patronat Municipal d’Esports, Sidorme, 
Sports Granollers, Esclat i Fck, així com 
amb pares i amics que van fer possible 
la IV festa del karate Nokachi.

Alfonso Guillen i Ana Belén 
García, primers classificats de la 
27a Cursa de Bellavista

Alfonso Guillen i Ana Belén García van 
ser el guanyadors de la 27a edició de la 

Cursa de Bellavista celebrada el 9 de 
juny de 2013. La prova, organitzada pel 
Grup Fondistes de Bellavista, amb el 
suport del Patronat Municipal 
d’Esports, va reunir enguany més de 
700 corredors. La forta pluja del 
dissabte, que va obligar a tornar a 
marcar el circuit, i el fet que la Cursa de 
Pineda, que tradicionalment es feia el 
primer diumenge de mes i enguany ha 
estat el segon, va minvar la presència 
de participants a Bellavista en relació a 
l’any passat.

Es dóna la circumstància que en la 
present edició de la prova el guanyador 
masculí, Alfonso Guillen, i el tercer 
classificat Jordi Martos, són de 
Bellavista. El segon lloc va ser per a 
Gerard Molist. La guanyadora en 
categoria femenina, Ana Belén García, 
resideix a Granollers, però també havia 
estat veïna de Bellavista. El segon lloc 
en categoria femenina va ser per a la 
franquesina de Bellavista i component 
del club A 4 El km, Camen Martín, i el 
tercer per a Mari Martínez.

A banda de la bona organització i un 
traçat exigent i atractiu, cal destacar 
una vegada més la gran quantitat 
d’obsequis que l’organització va lliurar 
als participants. Hi havia una samarreta 
tècnica i pantaló, una bossa de 
productes d’alimentació, així com 
esmorzar i fins i tot aperitiu per a qui li 
venia de gust. També es van sortejar 
120 lots de diversos productes entre els 
participants. 

El lliurament de premis de la 27a Cursa 
de Bellavista va anar a càrrec de 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esport, José 
Ramírez, i el president del Club 
Fondistes de Bellavista, Ramón 
Berruezo.

Maverick i Isaac Viñales visiten el 
Centre Tècnic del Vallès

El pilot de Moto3, Maverick Viñales, i el 
seu cosí i també pilot de la mateixa 
categoria, Isaac Viñales, van visitar el 
Centre Tècnic del Vallès el 12 de juny 
de 2013.

 L’alcalde Francesc Colomé i el director 
del Centre, Joan Montcanut, van rebre 
els pilots, que van visitar les instal·la-

cions i, a continuació, van oferir una 
xerrada als alumnes, que els van poder 

fer preguntes i demanar autògrafs. 

115 alumnes gaudeixen de la 
Jornada de Primària 
organitzada pel Patronat 
Municipal d’Esports

El divendres 14 de juny de 2013 a partir 
de les 9 del matí es va realitzar a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall la Jornada de Primària, 
organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports, que va reunir 115 alumnes. 

Tots els participants eren nens i nenes 
de sisè de les escoles de les Franque-
ses del Vallès, concretament del 
Guerau de Liost, Bellavista Joan Camps 
i Joan Sanpera i Torras. Les escoles 
Colors i Camins no hi van assistir 
perquè encara no tenen alumnes de 
sisè.

Un total de 115 escolars van participar 
en la jornada, que estava dividida en 

diferents esports, futbol, handbol, 
bàsquet i bàdminton, que es realitzaven 
entre el camp de futbol, el pavelló i la 
pista poliesportiva.

Els alumnes estaven dividits en 
diferents equips que portaven una 
samarreta (obsequi del Patronat 
Municipal d’Esports) especial per a 
l’ocasió i d’un color diferent per 
diferenciar-se entre equips.

A mig matí el Patronat Municipal 
d’Esports va obsequiar tots els 

participants amb un bon esmorzar per 
agafar forces de cara a la segona part 
de la jornada.

Abans de finalitzar l’activitat i com a 
cloenda es va fer la tradicional foto de 
grup amb la presència de l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramirez, que 
van tenir l’ocasió de saludar i conversar 
amb els nens i nenes de com havia 
anat la jornada.

Gran acollida de la I Edició del 
Torneig de Futbol Base del CF 
Bellavista Milán

El cap de setmana del 15 i 16 de juny 
de 2013 es va celebrar a la zona 
esportiva municipal de Bellavista la I 
edició del Torneig de Futbol Base del 
CF Bellavista Milán amb una molt bona 
climatologia i molta afluència de públic 
als dos camps. 

El torneig va complir els objectius 
marcats, que eren principalment que 

els participants s'ho passessin bé i 
donar una bona imatge del CF 
Bellavista Milán a nivell organitzatiu, 
esportiu i social.

Resultats de les finals: 
-Categoria escola: 
EF Vallès 4 - CF Parets 2
-Categoria prebenjamí: 
CF Parets 6 - UE Sant Fost 2
-Categoria benjamí: 
FC Argentona 3 - UEC Mataró 6
-Categoria aleví: CF Bellavista Milán  - 
CE Lliçà d'Amunt 2

Exitosa cloenda de temporada del 
Club de Bàsquet Les Franqueses

El diumenge 16 de juny de 2013 el Club 
de Bàsquet Les Franqueses va reunir 
uns cent vuitanta participants en el 
tradicional dinar-cloenda de final de 
temporada. En una jornada d'allò més 

divertida, els petits i els pares van 
realitzar partits i competicions al 
pavelló i un cop acabades les diferents 
activitats els assistents van poder 
gaudir del primer bany de l'any a la 
piscina municipal. Aquest any, com a 
l'anterior edició, una botifarrada amb 
mongetes van servir per acomiadar 

una temporada llarga que ha tingut 
com a premi més especial l'ascens del 
primer equip femení a la Segona 
Divisió Catalana.

Després de la botifarrada la junta 
directiva del club va aprofitar per fer un 
sorteig d'articles de l’entitat. A l'acte hi 
van ser presents el regidor d'Esports, 
José Ramírez, i la regidora de Cultura, 
Rosa M. Isidro.

Sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran a Perata- 
llada, l’Estartit i les Illes Medes

El dijous 20 de juny de 2013 va tenir 
lloc la sortida anual del Grup d’Activitat 
Física per a la Gent Gran que organitza 
el Patronat Municipal d’Esports. En 
aquesta ocasió van visitar Peratallada, 
l’Estartit i les Illes Medes.

La jornada va iniciar-se ben d’hora, poc 
abans de les 8 del matí, amb el grup de 
56 persones convocades a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Cal destacar la presència de la regidora 
de Cultura, Rosa Maria Isidro, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

Al voltant de les 10.30 h es va arribar a 
Peratallada, un petit poble que pertany 
al municipi de Forallac, al Baix 
Empordà, i que ha estat declarat 
conjunt històric en formar part d’un 
dels nuclis històrics de l’arquitectura 
medieval més importants de Catalunya. 
Es va fer una visita guiada durant la 
qual es va ensenyar als assistents els 
edificis més representatius: l’església, 

l’antiga casa consistorial i les antigues 
muralles de la ciutat.

Finalitzada la visita a les 13.30 h, el 
grup es va desplaçar a l’Estartit, i més 
concretament al Restaurant la Sal, on 
es va poder degustar un menú molt 
complet amb un arròs de la zona.

Per finalitzar la sortida es va realitzar 
un creuer amb un sorprenent trimarà, 
amb visió submarina -únic a Catalun-
ya-, que es distingeix pel confort del 
seu equipament i l’estabilitat en la 
navegació, sent un exemple de 
seguretat gràcies a tres quilles 
compartimentades, així com per la 
seva cabina submergida, dotada de 
grans finestrals per oferir una visió 
excepcional de la riquesa del fons marí 
de les Illes Medes.

L’AE Pompeu Fabra clou la 
temporada

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d'Amunt la tradicional cloenda de 
l’AE Pompeu Fabra. Com cada any es 
va realitzar el torneig de Mixball, que 
consisteix en una lligueta a punts 
combinant partits de bàsquet i de futbol 
7. Cada partit guanyat sumava 3 punts.

S’hi van inscriure 6 equips, encara que 
finalment només van prendre-hi part 5. 
L' equip guanyador va ser l’AE 
Pompeu Fabra, empatat amb Cullell's 
Team. 

El dia del torneig hi van assistir entre 
participants i acompanyants unes 70 
persones. L’entitat espera tornar a 
repetir aquesta activitat l´any vinent.

Molt seguiment de la 1a edició del 
Memorial Juan Blázquez organit-
zat pel CF Bellavista Milán

El cap de setmana del 22 i 23 de juny 
de 2013 es va celebrar la primera 
edició del Memorial Juan Blázquez, 
organitzada pel Club Futbol Bellavista 
Milán. Aquest torneig va retre home-
natge a la trajectòria de Juan Blázquez, 
reconegut entrenador i home de futbol 
que va morir el passat mes de març a 
l’edat de 64 anys. Entre altres equips 
havia dirigit tres dels participants al 
torneig, la UE Canovelles, l’EC 

Granollers i el CF Bellavista Milán. 
L’altra conjunt participant va ser el CF 
Les Franqueses.

El desenvolupament del torneig va tenir 
molt de seguiment, sobretot el 
dissabte, amb gran afluència de públic i 
mitjans de comunicació. Va ser un 
emotiu reconeixement a una persona 
molt coneguda a nivell futbolístic 
comarcal i també en altres àmbits 
socials i empresarials.

Els resultats dels partits van ser els 
següents:
-Semifinals: CF Les Franqueses 3 - EC 
Granollers 6; CF Bellavista Milán 3 - UE 
Canovelles 1
-Final: CF Bellavista Milán 2 - EC 
Granollers 2 (l’EC Granollers va ser el 
guanyador en vèncer a la tanda de 
penals per 2 gols a 3).

Alta participació d’esportistes i 
familiars a la cloenda de la 
temporada de tennis i pàdel

El dissabte 22 de juny de 2013 va tenir 
lloc a la zona esportiva municipal de 
Corró d’Avall la cloenda de la tempora-
da de tennis i pàdel. L’activitat va 
reunir molts participants, que van 
poder gaudir d’una gran matinal 
practicant el seu esport.

En tennis, de les 8.30 a les 10 h van 
prendre-hi part 20 adults. De les 10 a 
les 11 h van fer-ho 22 nens i nenes 
nascuts els anys 2004, 2005 o 2006. De 
les 11 a les 12 h hi van prendre part 20 
nens i nenes dels anys 2001, 2002 o 
2003, i de les 12 a les 13 h, 10 nens i 
nenes del 1996 fins al 2000.

En total, doncs, per la cloenda del 
tennis van passar 72 alumnes i els seus 

corresponents pares i mares o 
familiars, més de 150 persones en 
total, que van poder gaudir de campio-

nats per parelles de pares/mares i fills. 
La matinal també va comptar amb la 
presència del regidor d'Esports, José 
Ramírez.

Pel que fa al pàdel hi van participar uns 
70 alumnes, els quals es van dividir en 
dos quadres per fer un minitorneig 
entre ells (campionat masculí i femení).

A partir de les 13 h tothom que va 
assistir a la jornada va poder gaudir 
d’un refrigeri a la pista poliesportiva 
coberta, on posteriorment va haver-hi 
una entrega d’obsequis i un sorteig de 
diferent material.

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses guanya la Granollers 
Cup de la seva categoria

El cadet femení d’handbol de les 
Franqueses es va classificar com a 
primer de grup a la fase regular de la 
Granollers Cup, després de guanyar 
tots els seus partits. El diumenge 30 de 
juny de 2013, però, era el torn de la 
veritat ja que es jugaven les fases finals 
de la competició.

Així doncs, a vuitens de final van 
guanyar amb comoditat el Helset if, per 
21 gols a 10. A quarts de final van 
guanyar el Charlottelund-1 per 17 a 14, 
en un partit que ja havien sentenciat a 
la mitja part. A semifinals es van 

enfrontar a l’equip Vestby Hk, format 
per unes jugadores noruegues molt 
fortes fisicament, però a qui van poder 
guanyar per 14 a 9. Aquest resultat els 
va donar el pas a la final del torneig, 
que van haver de jugar contra el 
conegut equip de l’Handbol Puig d'en 
Valls d'Eivissa al Palau d'Esports de 
Granollers. Les noies franquesines van 
jugar una molt bona final, que van 
guanyar per 16 gols a 9. 

L’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, va poder celebrar amb les 

jugadores aquesta victòria tan impor-
tant.

El Pavelló Poliesportiu Municipal i la 
pista coberta de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall van acollir, 
entre dijous i diumenge, 128 partits de 
la Granollers Cup 2013. Organitzada pel 
BM Granollers amb la col·laboració de 
l’AEH Les Franqueses, aquesta 
competició té com a objectiu promocio-
nar l'handbol i valors com l'esportivitat, 
el respecte i el joc net entre els més 
joves.
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Recepció de l’Ajuntament als tres 
equips d’handbol més destacats 
de les Franqueses

Els equips d’handbol del municipi 
continuen sumant èxits esportius. És 
per això que l’Ajuntament els va 
organitzar, com va sent habitual els 
darrers anys, una recepció per 
reconèixer públicament el seu esforç. 

A l’acte, que es va fer el 2 de juliol de 
2013 a la tarda a la sala de plens de 
l’Ajuntament, es va homenatjar els 
integrants del sènior masculí de l’AEH 
Les Franqueses i les integrants dels 
equips cadet i infantil femenins del 
Patronat Municipal d’Esports.
 
L’acte, al qual van assistir l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, i el 
president de l’AEH Les Franqueses, 
Rafael Rosario, a més dels integrants 
dels equips i pares i mares dels 

jugadors, va consistir en el lliurament 
de plaques commemoratives per part 
de l’alcalde als capitans i entrenadors 
de cada equip, el lliurament d’un 
obsequi per part del Patronat a cada 
membre dels equips, la seva signatura 

en el llibre d’honor, i la foto de grup. 
Enguany, a banda de la típica foto dels 
homenatjats a les escales de l’edifici de 
l’ajuntament també se’n van fer una a 
la plaça mirant cap amunt, ja que el 
fotògraf estava situat al balcó. Acte 
seguit es va fer un piscolabis per a tots 
els assistents.

Pel que fa a les gestes esportives 
d’aquests equips, cal recordar que el 
sènior masculí de l’AEH Les Franque-
ses va aconseguir l’ascens a la Segona 
Divisió Catalana en quedar 2n de la 
primera fase del grup B de la 3a Divisió 
Catalana Preferent. Per la seva banda, 
l’equip cadet femení del PME va 
quedar 4t al Campionat de Catalunya, 
3r al sector del Campionat d’Espanya 
que es va fer a Castro Urdiales i 
campió de la Granollers Cup de la seva 
categoria. L’infantil femení del PME va 
quedar 1r de la fase regular de la Lliga 
Catalana, subcampió de Catalunya i 2n 
al sector del Campionat d’Espanya 
celebrat a Elx.

Recepció de l’Ajuntament als 
equips sèniors femenins del CE 
Llerona i del CB Les 
Franqueses

El 3 de juliol de 2013 a la tarda, 
l’Ajuntament va fer una recepció als 
equips sèniors femenins del Club 
Esportiu Llerona i del Club Bàsquet Les 
Franqueses per reconèixer públicament 

la bona temporada que van fer i que va 
acabar amb l’ascens de categoria de 
tots dos equips. L’amateur femení del 
CE Llerona va pujar a la lliga Preferent i 
el sènior femení del CB Les Franqueses 
ho va fer a la 2a Divisió Catalana.
 
L’homenatge va tenir lloc a la sala de 
plens de l’Ajuntament i com el dia 
anterior, dia en què es va fer la 
recepció a tres equips d’handbol del 
municipi, el procediment va ser el 
mateix: atorgament de plaques als 

representants de cada equip, entrega 
d’un petit obsequi i signatura en el 
Llibre d’Honor d’Esports per part de 
cada integrant dels equips, foto de grup 
i piscolabis final al darrere de l’edifici 
consistorial.
 
A banda de jugadores i entrenadors 
dels clubs, a l’acte també hi van assistir 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor d’Esports, José 
Ramírez, el president del CE Llerona, 
Jaume Viñas, i el del CB Les Franque-
ses, Esteve Moliner.

La Societat de Caçadors participa 
a la Festa Major de Bellavista

La Societat de Caçadors de Bellavista 
va participar enguany a la Festa Major 
de Bellavista. En concret, va organitzar 
un campionat de tir el dia 6 de juliol de 
2013. L’entitat franquesina va muntar 
un recorregut de caça al Camp de Tir 
de les Franqueses, situat al camp de Ca 
l’Aymerich de Corró d’Amunt. L’activi-
tat va començar a les 9 del matí i va 
comptar amb una bona participació.

Destacada participació del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses al 
LXIV Campionat de 
Catalunya Absolut i XVI Para-Ar-
chery

El LXIV Campionat de Catalunya 
Absolut i XVI Para-Archery es a 
celebrar el 7 de juliol de 2013 a l'estadi 
de Can Jofresa de Terrassa. Hi van 
participar 115 esportistes representants 
de diferents clubs de Catalunya i va 
destacar la presència del president de 
la Federació Catalana de Tir amb Arc, 
Francesc Altarriba, i el subdirector 
general d'Activitats Esportives i 
Infraestructures del Consell Català de 
l'Esport, Oriol Marcé.

Tots els participants van enfrontar-se a 
un doble repte: mesurar-se amb altres 
arquers i aguantar una forta calor. El 
Club de Tir amb Arc Les Franqueses va 
participar en el Campionat amb 12 
arquers i va obtenir resultats notables 
en les diferents categories i modalitats 
en què van participar.
 
En la modalitat d'arc recorbat categoria 
esquirol va destacar el primer lloc 
d'Izan Garcia amb 301 punts i el tercer 

lloc de Guerau Camí amb 183 punts en 
la distància de 12 metres.
 
En la modalitat d’arc recorbat categoria 
benjamí Ruben Ruiz va obtenir una 
meritòria tercera plaça amb 315 punts 
en una atapeïda competició on entre el 
segon i quart classificat només hi va 
haver 2 punts de diferència, i a més, el 
guanyador va batre rècord del 
campionat. Joan Arnal va obtenir la 
quarta plaça amb 314 punts.

Claudia Gómez va obtenir el primer lloc 
en la modalitat d'arc recorbat categoria 
aleví femení amb 554 punts tirant a 
dues distàncies, una primera tanda a 

30 metres i una segona a 18 metres. 
En aquesta mateixa modalitat en 
masculí Alfred Rodriguez va aconseguir 
la quarta plaça amb 492 punts i també 
va destacar la bona classificació 
d'Arnau Altarriba incorporat recent-
ment al Club.

Una altra nova incorporació al Club, 
Sonia Arredondo, va obtenir una 
meritòria cinquena plaça en arc 
recorbat novell tirant a 50 i a 30 
metres.
 
Alicia Viladomiu va ser primera en la 
seva categoria, arc nu sènior femení, 
amb 256 punts a gran distància de la 
segona classificada, tirant a 30 i 18 
metres. En aquesta mateixa modalitat 
en masculí, els arquers Ramon, Àngel i 
Jordi van enfontrar-se als millors de 
Catalunya obtenint uns resultats que 
amb seguretat milloraran en futurs 
esdeveniments.

S’inaugura el primer parc indoor 
d’Europa dedicat als esports 
extrems

El 4 de juliol 2013 es va obrir al públic el 
Green Indoor Park, el primer parc d’oci 
d’Europa que combina esports extrems 
amb activitats recreatives. Aquest 

equipament pioner ocupa 25.000 m2 
de superficie en unes antigues naus 
situades al camí de Can Carreró de les 
Franqueses. L’espai el van inaugurar 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el secretari general de 
l’Esport, Ivan Tibau, i el director general 
del Green Indoor Park, Hugo Arnaiz.
Al parc s’hi poden trobar des 
d’instal·lacions amb rampes per 

practicar esports extrems com l’skate, 
els patins o les bicicletes BMX, un 
circuit de karts elèctrics, màquines de 
jocs que simulen les curses de Fórmula 
1, escalèxtric, jocs infantils amb 
inflables, un rocòdrom, circuit de trial, 
etc. La inversió que s’ha fet per 
condicionar les naus és d’1,5 milions 
d’euros i ha permès crear una vintena 
de llocs de treball fixos. L’horari 
d’obertura és de dimecres a divendres 
de 16 a 22 h i els dissabtes i els 
diumenges de 10 a 20 h, i les tarifes 
van des dels 2 euros de l’entrada de 
visitant fins al 16 euros per a un dia 
complet.

A banda de la passejada per totes les 
instal·lacions, els representants polítics 
van voler provar els karts elèctrics i van 
fer unes quantes voltes al circuit. Al 
final de l’acte inaugural, tant l’alcalde 
de les Franqueses com el secretari 
general de l’Esport van firmar a sobre 
d’un dels grans grafits que hi ha per 
totes les parets de l’espai, la majoria 
dels quals són obra del conegut grafiter 
barceloní Berok.

A banda de l’alcalde, també van ser 
presents a la inauguració per part de 
l’equip de govern de l’Ajuntament de 
les Franqueses el regidor d’Esports, 
José Ramírez, la regidora de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut, Rosa M. 
Isidro, el regidor d’Urbanisme, Esteve 
Ribalta, la regidora de Polítiques 
Socials, Gisela Santos, i la d’Obres i 
Serveis, Vanessa García.

Finalitzen amb èxit les 
activitats d'estiu del Patronat 
Municipal d'Esports

El 26 de juliol de 2013 van finalitzar les 
activitats esportives d'estiu que 
organitza el Patronat Municipal 
d'Esports. En aquesta edició, el Juliol 
Esportiu va comptar amb un total de 
357 participants d’edats compreses 
entre els 5 i els 16 anys. Com cada any 
els nens i les nenes van poder utilitzar 
pràcticament tots els espais esportius 
de què disposa la zona esportiva de 
Corró d'Avall: el camp de futbol, el 
camp de futbol 7, pistes de tennis, el 
pavelló, la pista poliesportiva i les 
piscines cobertes i descobertes del 
Complex Esportiu Municipal de les 
Franqueses. En tots aquests espais es 
van poder realitzar activitats esportives 
com ara futbol, bàsquet, handbol, 
tennis, voleibol, bàdminton, etc.

També es van portar a terme altres 
activitats fora de la zona esportiva com 
ara la cursa d'orientació al parc de 
Milpins i la bicicletada que es va 
realitzar en un circuit pel poble amb 
sortida i arribada a la zona esportiva 
municipal. Aquestes activitats es van 
realitzar dins de l'horari del Juliol 
Esportiu, de 9 a 13 h. 

A part de les activitats diàries, cada 
grup va poder realitzar també activitats 
puntuals que duraven matí i tarda fora 
de les Franqueses:
-Sant Quintí de Mediona: circuit de 
tirolines
-Navarcles: caiac, escalada, canoa
-Collbató: “trekking” per la muntanya i 
escalada
-Parc Vallparadís: cursa d'orientació i 
escalada al rocòdrom
-Saldes: taller d'orientació i circuit de 
tirolines i ponts de mico

També s'ha de destacar la sortida que 
es va fer als Campionats del Món de 
Natació que es van portar a terme a la 
ciutat de Barcelona.

Per altra banda, el 26 de juliol també va 
acabar l'Escola de tennis i pàdel d'estiu. 
Aproximadament un centenar de 
participants van gaudir d'aquests 
esports durant el mes de juliol. Pel que 
fa al tennis hi havia grups segons edats 
on els participants van poder fer un 

intensiu cada dia de dilluns a divendres 
en la seva hora programada. En el cas 
del pàdel es van fer grups on cadascun 
d'ells va fer un petit intensiu d’1, 2 o 3 
dies a la setmana.

Per últim, dir que el 26 de juliol també 
van finalitzar els campus de futbol 
organtizats pel CE Llerona i el CF Les 
Franqueses, que es van portar a terme 
a la zona esportiva de Llerona i de 
Corró d'Amunt. Els clubs van acabar 
molt satifets de la participació obtingu-
da.

AGOST 2013

L’equip Missirah de Parets 
guanya el III Torneig Solidari de 
Futbol de les Franqueses

La final de la tercera edició del Torneig 
Solidari de Futbol de les Franqueses, 
que es va jugar el 17 d’agost de 2013 a 
la tarda al Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Avall, va ser molt disputada. El 
partit, que enfrontava l’equip Missirah 

de Parets del Vallès amb el Banjae de 
Canovelles, va decantar-se a favor dels 
primers, que van acabar guanyant, 
després d’una pròrroga, pel resultat de 
3 gols a 2.

El matx, que va aixecar molta expecta-
ció i va omplir les grades de gom a 
gom, va ser molt emocionant, a causa 
de la igualtat i el bon joc dels dos 
equips. Si bé es van avançar els 
canovellins, els paretans van poder 
empatar el partit, i fins i tot posar-se 
per davant amb un 2 a 1. El Banjae, 
però, no va deixar d’atacar la porteria 
contrària fins que va aconseguir 
l’empat a 2 gols a pocs minuts del final 
del temps reglamentari. Tot apuntava 
que s’hauria de jugar mitja hora més de 
temps extra. I així va ser. A la pròrroga, 

però, només va poder marcar un dels 
dos equips, el Missirah, que va acabar 
enduent-se el torneig.

A l’acte d’entrega de premis van ser-hi 
presents l’alcaldessa accidental de les 
Franqueses, Rosa Maria Pruna, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. A la 
cerimònia es van donar trofeus al millor 
porter i al millor golejador del torneig, 
que van guanyar dos integrants de 
l’equip de Mataró, i als dos equips que 
van disputar la final.

Aquest és el tercer any que se celebra 
aquest torneig que organitza l’Associa-
ció Esportiva d’Immigrants del Vallès 
Oriental, amb seu a Bellavista, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports de les Franqueses. Enguany 
hi han participat deu equips provinents 
de Vic, Mataró, Sabadell, Montornès, 
Parets, Granollers i Canovelles. La 
competició va començar el 22 de juny, 
cosa que va permetre poder disputar 
més partits que l’any passat, tots al 
Camp de Futbol Municipal de Corró 
d’Avall.

El CF Olímpic La Garriga guanya 
el 33è Trofeu Electrocamps de 
futbol

El 31 d’agost de 2013 a la tarda es va 
disputar la 33a edició del Trofeu 
Electrocamps de futbol a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. El 

guanyador del torneig va ser el CF 
Olímpic La Garriga. En segon lloc va 
quedar el CF Les Franqueses i en 
tercer el CF Vilanova del Vallès.

El torneig triangular, que constava de 
tres partits de 45 minuts de durada 
cadascun, va començar a les sis de la 
tarda, amb el partit entre els 
garriguencs i els vilanovins. Aquest 
matx va acabar amb empat a 0 gols i 
es va haver de resoldre a la tanda de 

penals, en què els garriguencs van 
acabar marcant quatre penes 
màximes, mentre que els vilanovins 
només en van transformar tres.

En el següent partit es van enfrontar 
l’equip local i organitzador del torneig, 
el CF Les Franqueses, i el perdedor del 
primer partit, el CF Vilanova del Vallès. 
Els franquesins es van mostrar 
superiors i van acabar guanyant per 1 
gol a 0. El darrer matx va enfrontar el 
conjunt local i l’equip garriguenc. 
Després d’una gran igualtat en el joc 
desenvolupat per ambdós conjunts, 
una rematada dins de l’àrea a les 
acaballes del partit va donar la victòria 
a l’Olímpic La Garriga, que es va 
acabar enduent el torneig. 
A l’entrega de les copes hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, i Marcel Camps i David 
Camps, en representació de l’empresa 
franquesina patrocinadora del torneig, 
Electrocamps.

SETEMBRE 2013

El CE Llerona guanya el III Torneig 
de Futbol Trofeu Ajuntament de 
les Franqueses

El Club Esportiu Llerona es va adjudicar 
el 4 de setembre de 2013 la tercera 
edició del Torneig de Futbol Trofeu 
Ajuntament de les Franqueses en 
derrotar el Club Futbol Les Franqueses 
pel resultat de 2 gols a 0. Al partit pel 
tercer i quart lloc, el CF Bellavista Milan 
va vèncer la US Corró d’Amunt per 3 
gols 1.

El III Torneig de Futbol Trofeu Ajunta-
ment de les Franqueses, organitzat pel 
Patronat Municipal d’Esports amb la 
col·laboració dels clubs participants, els 
més representatius del municipi, es va 
disputar els dies 3 i 4 de setembre.

A les 10 de la nit va començar, al Camp 
de Futbol Municipal de Corró d’Avall, la 
gran final del torneig entre el CE 
Llerona i el CF Les Franqueses, una 
reedició de la final de l’any passat, en 
què va guanyar el CF Les Franqueses 
per 3 gols a 2. El CE Llerona, doncs, 
tenia ganes de revenja i de seguida va 

fer notar que volia endur-se la copa. Al 
minut 9, després d’una jugada indivi-
dual per la banda dreta, Adrià Bona-
chela va driblar el seu defensor al límit 
de l’àrea i va engaltar un potent xut a 
l’escaire que va acabar al fons de la 
xarxa. El CE Llerona va continuar 
dominant la primera part.

A la represa, però, el CF Les Franque-
ses va sortir amb moltes ganes. Amb 

tot, va ser el jugador lleroní Àlex 
Español qui va estar a punt de marcar 
el segon gol per al seu equip enviant la 
pilota al pal al minut 11 de la segona 
part. Vuit minuts després, va ser el CF 
Les Franqueses el que va enviar una 
pilota al pal de la porteria defensada 
pel Llerona, en una jugada en què es 
va reclamar falta al porter. Quan 
semblava que el marcador ja no es 
mouria, Àlex Español va sentenciar la 
final amb el segon gol per al seu equip 
a tres minuts de l’acabament del matx.

A l’entrega dels premis per a tots els 
equips (vals en material esportiu per 
valor de 800 euros per al primer 
classificat, 600 per al segon, 400 per al 
tercer i 200 per al quart), hi van ser 
presents l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, 
José Ramírez, els presidents dels clubs 
i els capitans dels quatre conjunts. Acte 
seguit es va fer la foto de l’equip 
guanyador, que en les tres edicions del 
torneig sempre ha estat un equip 
diferent. En la primera va ser el CF 
Bellavista Milan i en la segona el CF 
Les Franqueses.

Quatre joves arquers del Club de 
Tir amb Arc Les Franqueses 
participen a la 10a edició del 
Trofeu Futurs Campions

El 8 de setembre de 2013 es va 
celebrar la 10a edició del Trofeu de 
Futurs Campions, amb la participació 
de quatre joves arquers del Club de Tir 

jugat, en camp de futbol 7, uns 120 
partits en total. Els resultats de les 
finals, la totalitat de les quals es van 
disputar diumenge a la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, van ser els 
següents:
-Prebenjamí: Fundació Marcet, 4 – EC 
Granollers, 0
-Benjamí: Vila-real CF, 1 – Damm, 0
-Aleví: FC Barcelona, 1 – UD Cornellà, 0

En l’edició d’enguany de la competició, 
que ha tornat a organitzar amb èxit 
l’empresa Eventually Sport&Events 
amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d'Esports de les Franqueses, 

aquest municipi ha estat protagonista 
destacat, ja que ha estat seu de dues 
de les tres categories en la fase prèvia 
del torneig: l’aleví s’ha disputat a les 
instal·lacions municipals de Corró 
d’Avall i la prebenjamí a les de Corró 
d’Amunt.

Primers partits amistosos de la 
temporada de l'Escola de Bàsquet 
del PME

El 13 de desembre de 2013 van tenir 
lloc al Pavelló Poliesportiu Municipal de 
les Franqueses els primers partits 

amistosos d’aquesta temporada de 
l’Escola de Bàsquet del Patronat 
Municipal d’Esports. En una hora es 
van disputar molts minipartits que van 
fer gaudir els més menuts de la secció 
de bàsquet. Els equips entrenats per 
Javi Liria i Josep Lozano es van 
enfrontar als de l’Escola del CB 
L'Ametlla. De mica en mica, aquets 
petits van aprenent la normativa del 

bàsquet i el que és més important, 
aprenen tot divertint-se.

Exhibició dels grups d’aeròbic 
escolar del PME

El 14 i 15 de desembre de 2013, el 
Patronat Municipal d’Esports va 
organitzar una exhibició de ball al 
pavelló poliesportiu municipal de Corró 
d'Avall. 

Les 21 nenes dels grups d’aeròbic que 
organitza el PME a les escoles Guerau 
de Liost, Joan Sanpera i Camins van 
mostrar al públic assistent les coreo-
grafies treballades durant aquest 
primer trimestre. Els nervis previs no 
van impedir que les nenes s’ho 
passessin d’allò més bé.

L’aleví femení d’handbol de les 
Franqueses participa a l’Hamboli-
cat d’Igualada

El 15 de desembre de 2013 l’aleví 
femení d’handbol de les Franqueses va 
disputar el torneig Hambolicat amb 
motiu de la Marató de TV3 a Igualada. 

El torneig va durar tot el matí i les 
franquesines van disputar tres partits. 
Els dos primers partits els van jugar 
contra el Tarragona i el Tàrrega A, amb 
reglament aleví expert de la federació. 
Per als qui no coneguin aquesta 
modalitat, es juga a camp sencer i es 
saca de centre després dels gols (una 
introducció a la zona). El tercer partit el 
van jugar amb reglament de minihand-
bol i a camp petit contra el Tàrrega B. 
L’equip franquesí estava format per 
només 6 nenes. Tot i amb això es va 
competir i treballar molt, guanyant el 
primer i el tercer partit i perdent contra 
el Tàrrega A de 2 gols de diferència. 

A més a més dels partits, els partici-
pants del torneig també podien gaudir 
d’una zona lúdica amb inflables, pintura 
de cara i diverses activitats, d’una 
xocolatada gratuïta, i pagant un petit 
import, fins i tot podies fer un passeig 
en globus.

En definitiva, les nenes s’ho van passar 
molt bé i van competir amb moltes 
ganes, tot col·laborant amb la Marató 
de TV3, que aquest any lluitava contra 
les malalties neurodegeneratives.

Presentació dels equips del CF 
Bellavista Milan

El 15 de desembre de 2013 es va fer la 
presentació de tots els equips del Club 
Futbol Bellavista Milan a la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
En total van desfilar per la gespa 130 
jugadors i jugadores, esportistes que 
formen part d’un dels dotze equips del 
club de Bellavista. A la presentació hi 
va assistir l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, José Ramírez, així com els 
membres de la renovada junta directiva 
de l’entitat que encapçala Paco Flores.

Consell General del Patronat 
Municipal d’Esports

El 17 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sessió del Consell General 
del Patronat Municipal d’Esports a la 
sala polivalent del Complex Esportiu 
Municipal, acte que va estar presidit pel 
regidor d’Esports, José Ramírez, i que 
va reunir el conjunt de les entitats 
esportives locals i altres entitats, per tal 
d’informar sobre les actuacions 
realitzades pel Patronat Municipal 
d’Esports durant l’any 2013 i la previsió 
per al 2014.

Durant la sessió es va informar de les 
actuacions de millora en les instal·la-
cions esportives, de l’escola esportiva 
municipal, del manteniment de les 
instal·lacions, de les dades de participa-
ció del Patronat i del Complex Esportiu 
Municipal i de la convocatòria de 
subvencions per a activitats esportives 
per a l’any 2014. 

Cal destacar també l’assistència de 
Josep Randos, Rosa M. Isidro i Àngel 
Profitós, regidors de l’Ajuntament i 
membres del Consell d’Administració 
del Patronat Municipal d’Esports. Al 
finalitzar la sessió, el Patronat Munici-
pal d’Esports va oferir un refrigeri a tots 
els assistents per tal d’acomiadar l’any 
esportiu 2013 i felicitar a tothom les 
festes de Nadal.

Esmorzar de Nadal del Grup 
d’Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME

El 19 de desembre de 2013 va tenir lloc 

amb Arc Les Franqueses. La competi-
ció es va fer al camp municipal de tir 
amb arc del Fossat del Castell de 
Montjuïc de Barcelona. 

És un trofeu amb el qual s’inicia la 
temporada i en el qual només partici-
pen les categories dels més joves, és a 
dir, esquirol, benjamí, aleví, infantil, 
cadet i júnior (femení i masculí). Hi va 
haver una assistència rècord de més 
de cinquanta inscrits quatre dels quals 
eren representants del club franquesí, 
que van obtenir bons resultats. Així, 
Izan i Joan van quedar tercers en les 
seves categories (esquirol i benjamí). 
Claudia va quedar primera en aleví 
femení, i Alfred, quart en aleví masculí.

La jornada va ser una festa de l’arc per 
als nens i els familiars. Hi va haver molt 
bon ambient entre tots els nens i 
nenes, reflectint que el tir amb arc és 
més que un esport.

VI Torneig d’handbol Joan 
Sanpera de Festa Major

El 14 de setembre de 2013 va tenir lloc 
el VI Torneig d’handbol Joan Sanpera al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, amb motiu de la Festa 

Major de Corró d’Avall. Des de la 
categoria prebenjamí fins a la infantil, 
els equips van jugar un partit davant el 
BM Granollers de la seva corresponent 
categoria.

Un total de 14 equips van prendre part 
en aquest torneig amb un total de 160 
participants. Els equips van ser 1 
prebenjamí masculí, 2 benjamins 
masculins, 1 aleví femení, 2 alevins 
masculins i 1 infantil masculí. 

Els premis van ser per al 1r i 2n 
classsificat, per al millor jugador del 
partit, el millor jugador local i el màxim 
golejador de l’enfrontament. El regidor 

d’Esports, José Ramírez, va estar 
present a l’entrega de premis.

El Patronat Municipal d’Esports, 
col·laborador d’aquesta activitat que va 
organitzar l’AEH Les Franqueses, va 
obsequiar tots els participants amb un 
esmorzar.

55 corredors participen a la II 
Clàssica Ciclista de les 
Franqueses

El 14 de setembre de 2013 a la tarda es 
va disputar la II Clàssica Ciclista de les 
Franqueses, una cursa organitzada per 
la Unió Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports, dins del programa d’actes de 
la Festa Major de Corró d’Avall. La 
distància a recórrer van ser 100 km en 
un circuit de 10 km que discorria per 
carreteres i carrers de Corró d’Avall, 
Llerona i Marata. Un recorregut amb 
pujades curtes i fortes que va fer-se 
molt dur per als 55 ciclistes que van 
prendre la sortida. Els participants 
pertanyien a una d’aquestes tres 
categories: elit, sub23 i master 30.

Cal destacar la presència d’un equip 
francès, el Martigues, que tenia dins les 
seves files el darrer guanyador del tour 
de Bulgària. El guanyador absolut va 
ser el corredor francès Cedric Eusta-
che, amb un temps total de 2 hores i 41 
minuts. Eustache va anar a una 
velocitat mitjana de 42,480 km per 
hora. D’altra banda, el corredor local 
Santi Segú va ser el guanyador a la 
categoria Master 30.

80 jugadors al 3 x 3 de bàsquet de 
la Festa Major de Corró d’Avall

El 14 de setembre de 2013 al matí, 
amb motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall, es va celebrar a la pista 
poliesportiva coberta de la zona 
esportiva municipal un 3 x 3 de bàsquet 
amb els jugadors i jugadores dels 
diferents equips del Patronat Municipal 
d’Esports.

Més de 80 basquetbolistes, de 
categories compreses entre premini i 
cadet, van gaudir de l’esport de la 
cistella competint entre ells separats 
per categories, i en equips de 3 o 4 
jugadors. Després de quatre hores de 

bàsquet, els equips vencedors en les 
diferents categories van ser: en 

categoria premini, Lakers; en mini, 
Toros; en infantil, Guays; i en cadet 
Equip 2.

Tots els participants van rebre esmor-
zar i medalles commemoratives, així 
com obsequis per als equips guanya-
dors.

Trenta participants al 
III Campionat de tie-breaks amb 
motiu de la Festa Major de Corró 
d’Avall

El 14 de setembre de 2013, amb motiu 
de la Festa Major de Corró d'Avall, el 
Patronat Municipal d'Esports va 
organtizar el III Campionat de 
tie-breaks a les pistes de tennis 
municipals de Corró d'Avall. Hi van 
participar una trentena de tennistes, 
entre adults i infants.

Es van fer campionats de tie-breaks a 
15 punts (adults) i pel que fa als més 
joves alguns van fer també tie-breaks a 
15 punts i una lligueta de tots contra 
tots. Cada participant va disputar un 
mínim de 2 partits de tennis. 

El Patronat Municipal d'Esports va 
obsequiar tots els participants amb una 
medalla i esmorzar.

La Festa de la bicicleta urbana 
d’enguany compta amb 200 
participants

El 15 de setembre de 2013 al matí va 
tenir lloc la Festa de la bicicleta urbana 
que tradicionalment organtiza el 
Patronat Municipal d’Esports dins dels 
actes programats de la Festa Major de 
Corró d’Avall. Més de 200 participants 
van poder gaudir d’un circuit urbà 
d’uns 12 km de distància, que va 
passar per Corró d’Avall, Bellavista i 
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en el Complex Esportiu Municipal el 
tradicional esmorzar de Nadal de la 
gent gran. Tots els participants (uns 60) 
del Grup d'Activitat Física per a la Gent 
Gran del PME van poder gaudir de 
l'esmorzar amb la presència de 

l'alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez.

Durant l'acte es va fer un brindis, on es 
va desitjar unes bones festes i un feliç 
2014. Abans d'acabar l'acte tots els 
participants van rebre un obsequi per 
part de l'alcalde i del regidor que de 
ben segur serà de bon ús per fer 
activitat física.

Uns 60 alumnes van participar a 
la trobada de Nadal de l’Escola de 
Tennis del PME

El 21 de desembre de 2013 a la tarda, 
l'Escola Municipal de Tennis de les 
Franqueses va realitzar la seva 
tradicional Trobada de Nadal. Hi van 
participar uns 60 alumnes des dels 
nens més petits de l'escola de tennis 
(infants de 5 anys), fins als nois de 
15-16 anys.

La trobada de Nadal va consistir a 
jugar una sèrie de campionats tennís-
tics on els alumnes jugaven un mínim 
de 2 partits. L'objectiu de la Trobada és 
que tots els nens passessin una 
divertida tarda jugant a tennis.

Els resultats dels diferents campionats 
realitzats segons les edats van ser:

-Campionat d'alumnes (anys 
2007-2008): finalista de consolació, 
Miquel Ortega; guanyador de consola-
ció, Marc Argemí; finalista de la fase 
final, Gerard Guiu; guanyador de la fase 
final, Neus Cebrian.
-Campionat d'alumnes (anys 
2005-2006): finalista de consolació, 
Noa Pardillo; guanyador de consolació, 

Gerard Navarro; finalista de la fase 
final, Esteve Ortega; guanyador de la 
fase final, David Müller.
-Campionat d'alumnes (anys 
2002-2003-2004): finalista de consola-
ció, Marc Pérez; guanyador de 
consolació, Daniel Noé; finalista de la 
fase final, Nil Morales; guanyador de la 
fase final, Màxim Chornyy.
-Campionat d'alumnes (anys del 1996 
al 2001): finalista de consolació, Èric 
Cejudo; guanyador de consolació, 
Rafael Barrio; finalista de la fase final, 
David Barrio; guanyador de la fase 
final, Arnau Caralt.

Tots els finalistes i guanyadors van 
rebre com a premi una medalla i tots 
els participants a la trobada de Nadal 
van ser obsequiats amb un suc de 
fruites i una felicitació de Nadal de part 
de l'Escola de Tennis Jordi Plana i del 
Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses del Vallès.

Santi Segú i Antoni Serra, de la 
Unió Ciclista Les 
Franqueses, subcampions de 
Catalunya de Ciclocròs

El 22 de desembre de 2013 es va 
disputar a Manresa el Campionat de 
Catalunya de Ciclocròs, amb la 
participació de corredors de la Unió 
Ciclista Les Franqueses. 

Santi Segú va quedar subcampió de 
Catalunya en la categoria master 30, 
Antoni Serra també va ser subcampió 
de Catalunya en mastrer 60 i Marc 
Ortega va ser 4t en master 40. La 
prova es va disputar en un circuit molt 
tècnic, magnífic per a la pràctica del 
ciclocròs.

El VI Torneig d'Handbol Memorial 
Joan Bufí compta amb la partici-
pació de 26 equips

El 28 de desembre de 2013 es va 
celebrar la sisena edició del Torneig 
d'Handbol Memorial Joan Bufí al 
Pavelló Poliesportiu Municipal de les 
Franqueses, organitzat pel club AEH 
Les Franqueses i el Patronat Municipal 
d’Esports. 

El format del torneig consistia en què 
cada equip local de les Franqueses, des 
de la categoria escola fins al juvenil 

femení (13 en total), jugués un partit 
davant un equip rival. Els clubs 
convidats van ser la Llagosta, la 
Garriga, Polinyà, Sant Esteve de 
Palautordera, BM Granollers, Montme-
ló i Canovelles.

Un cop finalitzat el partit corresponent 
es van determinar els trofeus al primer 
classificat, segon classificat, millor 
jugador, màxim golejador, regularitat i 
millor jugador local de cada partit i 
categoria. Els més petits, d'infantil fins 
a l'escola, van tenir, a més, una copa 
individual per la seva participació al 
torneig. 

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

Tres corredors de la Unió Ciclista 
Les Franqueses- Bicicletes Segú 
fan podi a la classificació final de 
la Copa Catalana de Ciclocròs

Tres ciclistes franquesins van pujar el 
29 de desembre de 2013 al podi de la 
classificació final de la Copa Catalana 
de Ciclocròs, després dels bons 
resultats obtinguts a la darrera cursa de 
la temporada, que es va disputar a Vic. 
Així doncs, Toni Serra es va proclamar 
campió en la categoria Master 60, i 
Santi Segú i Marc Ortega van quedar 
subcampions a la categoria Master 30 i 
Master 40, respectivament. 

Tots tres són membres de la Unió 
Ciclista Les Franqueses-Bicicletes 
Segú. En la cursa disputada a Vic, els 

resultats d’aquests tres ciclistes 
franquesins van ser els següents: Toni 
Serra va quedar en 2n lloc, i Santi Segú 
i Marc Ortega van quedar en 4a 
posició. Per la seva banda, Pere 
Amadó també va fer una gran cursa i 
va acabar 3r en Master 30.

Llerona. La sortida i l’arribada va ser la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall i tots els participants van rebre 
a l’arribada un obsequi de la Generalitat 
de Catalunya amb motiu de la Setmana 
de la mobilitat sostenible i segura (una 
matrícula per a la bicicleta i un clauer) i 
ampolles d’aigua que va oferir el PME 
a tots els ciclistes.

Un cententar de participants al III 
Campionat de pàdel de Festa 
Major

El 13, 14 i 15 de setembre de 2013 es 
va disputar el tradicional Campionat de 
pàdel de festa major. Aquest tercera 
edició va començar el divendres a la 
tarda i va durar fins al diumenge al 
migdia, que es van disputar les finals de 
cada categoria: masculina, femenina i 

mixta. Al torneig hi van participar un 
centenar de persones, les quals van 
gaudir del pàdel durant tot el cap de 
setmana. Els campions i subcampions 
de la fase final van rebre per part del 
regidor d’Esports, José Ramírez, una 
copa com a reconeixement de la fita 
aconseguida, i els campions i subcam-
pions de consolació una medalla.

Classificació del Torneig:
-Categoria masculina: fase final: 
guanyadors del torneig, Manel Parra i 
José Martínez; subcampions, Marc 
Navarro i Alfons Ferreira. Consolació: 
guanyadors, Manel Valero i Pedro 
González; subcampions, Francesc 
Guardiola i Joan Pol Minguet  
-Categoria femenina: fase final: 
guanyadores del torneig, Gina Jorba i 
Lídia Ganduxé; subcampiones, M. Pau 
Nualart i Marta Maraña. Consolació: 
guanyadores, Mònica Diez i Anna 
Caparrós; subcampiones, Pilar Torras i 
Judit Bartolí
-Categoria mixta: fase final: guanyadors 
del torneig, M. Pau Nualart i Guillem 
Pujol; subcampions: Gina Jorba i Joan 
Pol Minguet. Consolació: guanyadors, 

Irene Vila i Joan Barceló; subcampions, 
Mònica Fernández i Jordi Galan

Èxit de la Tirada de Festa Major

Com cada any, incorporada dins de la 
Festa Major de Corró d'Avall, el 15 de 
setembre de 2013 el Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses va celebrar una 

tirada social que va consistir, d'una 
banda, en una exhibició dels arquers 
del club i, de l’altra, en una jornada de 
portes obertes a les persones que van 
voler provar aquest esport. 

Hi va haver presència de veïns de les 
Franqueses durant tota la jornada, 
especialment d’infants, alguns dels 
quals van demostrar excel·lents 
condicions per a la pràctica del tir amb 
arc. L'acte va finalitzar amb un aperitiu 
per als arquers i assistents.

Santi Segú guanya el 
Campionat de Contrarellotge de la 
Unió Ciclista 
Les Franqueses

El 22 de setembre de 2013 la Unió 
Ciclista Les Franqueses va organitzar el 
seu Campionat de Contrarellotge, 
aquest any amb la novetat que es van 
fer les dues cronos en un mateix dia: la 
de Corró i la cronoescalada de 
Montmany. Un total de 36 corredors 
van participar-hi. 

El guanyador de la crono de Corró va 
ser Miquel Novellas, amb un temps de 
13 minuts i 14 segons, i el guanyador 
de la crono de Montmany va ser Santi 
Segú, amb un temps de 9 minuts i 34 
segons. La suma dels temps va fer que 
el guanyador final fos Santi Segú. En 
les diferents categories, els guanyadors 
van ser els següents: Femina, Laura 
Cunillera; Elit, Oriol Aguilera; Master 
30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; 
Master 50, Chris Goere.

El Camp de Futbol Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació professional de 
jugadors

Des del mes d’octubre de 2013 i fins al 
mes de juny de 2014, el camp de futbol 
de la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Amunt acull un centre de 
tecnificació per a jugadors de futbol 
impulsat per entrenadors majoritària-
ment provinents del RCD Espanyol. 
Molts d’ells són vallesans, com el 
franquesí Carles Martínez, entrenador 
de l’infantil de l’Espanyol, el roquerol 
Jaume Bartrés, preparador físic del 
primer equip del club barceloní, Xavi 
Díaz, responsable de Mitjans Audiovi-
suals i Anàlisi del Joc del Futbol Base 
de l’Espanyol, i Oriol Olivé, de l’RCDE 
Stage. Completen l’equip tècnic Joan 
Argemí, del FC Cardedeu, i Ferran 
Bramona, del RCDE Stage. Hi ha 
apuntats uns 30 jugadors, que entrenen 
els dilluns i dimarts de 17.30 a 19.30 h.

Segons l’empresa que han creat 
aquests tècnics per poder fer aquesta 
activitat, Alwaysoccer Barcelona, “els 
objectius i continguts de les sessions 
d’entrenament estan orientats a la 
millora tècnica i tàctica del jugador, per 
aconseguir que aquest resolgui amb 
èxit les diferents situacions exigides pel 
joc”. Així, els principals atractius 
d’aquesta oferta són els entrenaments 
en grups reduïts, la metodologia 
adequada a cada edat, l’aprofundiment 
de la tècnica individual i col·lectiva, la 
millora dels conceptes tàctics, els 
consells dietètics i mèdics, i l’assesso-
rament al jugador en tot allò que 
envolta el món del futbol. 

El passat 23 de setembre, dins de les 
jornades de portes obertes que va 
oferir l’empresa, els joves assistents 
van rebre la visita de l’entrenador de 
porters i exporter de l’Espanyol Tommy 
N’Kono, responsable del centre de 
tecnificació per a porters que tindrà lloc 
els mateixos dies i hores al camp de 
futbol de Corró d’Amunt.

El lligam d’aquest centre de tecnificació 
amb el club blanc-i-blau és molt estret. 
Un dels incentius que ofereix és que, si 
la direcció d’Alwaysoccer ho creu 
convenient basant-se en la qualitat de 
cada jugador, els alumnes podran fer 

les proves per entrar al RCD Espanyol 
gestionades des del centre.
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La franquesina Anna Riera queda 
segona a la Marató de Collserola

Anna Riera i Pla, veïna de Corró d’Avall 
de 47 anys, va quedar en segona 

posició de la general femenina a la XIX 
edició de la Marató de Collserola, que 
es va disputar el 6 d’octubre de 2013. 
Es tracta d’una de les clàssiques de les 
curses de muntanya. El Patronat 
Municipal d’Esports felicita per aquesta 
gesta l’atleta del Club Atletisme 
Canovelles i l’anima perquè continuï 
aconseguint èxits.

Jornada d’hípica per a 18 alumnes 
de la Fundació Apadis

El 17 d’octubre de 2013, 18 alumes del 
curs de formació laboral Plusmotiva de 
la Fundació Apadis van poder gaudir 
d’una jornada d’equitació adaptada 
dirigida pels professionals del Centre 
Hípic Mas Batlló, del municipi de Malla.

Els nois i noies van poder comprovar 
que l’equitació adaptada afavoreix la 
millora de l’equilibri i la mobilitat, la 
comunicació, la millora del to muscular, 
la deambulació i la coordinació, el 
control dels reflexos, la relaxació que 
aporta i la millora de l’autoestima. Com 
que l’activitat s’aconsegueix fer molt 
ràpidament, el reforç positiu per a la 
persona és immediat.

Gràcies a la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports i de la Diputació de 
Barcelona, aquests nois i noies van 

gaudir d’un dia rodó, que va culminar 
amb un dinar dins de les mateixes 
intal·lacions.

L’equip franquesí format per Santi 
Segú i Marc Ortega guanya les 3 
hores de resistència de BTT de 
Corró d’Amunt

El 20 d’octubre de 2013 es va disputar 
la setena edició de les 3 hores de 
resistència de BTT de Corró d’Amunt, 
enguany darrera prova puntuable de la 
I Challenge Resistència BTT del Vallès. 
Hi va haver més participació que mai 
amb 52 equips i 110 corredors en total. 
El guanyador de la prova va ser l’equip 
format pels franquesins de la UCLF 
Santi Segú i Marc Ortega, mentre que 
en el global de la classificació d’aquesta 
primera Challenge va quedar en primer 
lloc l’equip del celoní Tomàs Misser.

Enguany, l’organització, el Club Ciclista 
Corró d’Amunt, va fer un canvi en la 
sortida i la meta del recorregut. Fins 
ara havia estat a la finca de la Nissan i 
aquesta vegada s’ha fet al centre de 
Corró d’Amunt, concretament a la 

carretera, a la zona esportiva, entre el 
camí del restaurant Tastaolletes i el 
restaurant Les Quatre Llunes. Un canvi 
que ha agradat molt els participants i 
que ha fet més atractiva la cursa per a 
la gent del poble.

El premi al club que va aportar més 
participants a la cursa va ser per al 
T-Bikes de Lliçà d’Amunt. Cal recordar 
que també es va disputar la cursa d’1 
hora de resistència infantil, amb la 
participació de 21 corredors, dos dels 
quals de Corró d’Amunt.

Una de les anècdotes de les 3 hores de 
resistència BTT de Corró d’Amunt 
d’enguany va ser la presència d’un 
equip de TV3, atret per la tecnologia 
dels xips controladors que portaven els 

participants, una novetat en aquest 
tipus de curses.

Els clubs de bàsquet i d’handbol 
de les Franqueses van rebre el 
premi Trofeu 
Campions del Mundo 
Deportivo

El 25 d’octubre de 2013 el diari esportiu 
Mundo Deportivo i El Corte Inglés van 
organitzar una nova edició –la trente-
na– del Trofeu Campions, en què 
s’homenatja els clubs catalans per les 
gestes esportives que van aconseguir 
la passada temporada. Enguany hi van 
anar 215 equips de 26 disciplines que o 
bé van quedar campions de les seves 
lligues o bé van pujar de categoria. El 
nostre municipi també va ser-hi 
present, de la mà del Club Bàsquet Les 
Franqueses i de l’AE Handbol Les 
Franqueses.

En concret, es va premiar el CB per 
haver assolit l’ascens a 2a Catalana de 
l’equip sènior femení i l’AEH per 
l’ascens a 2a Catalana del seu sènior 
masculí. Van ser presents a l’acte en 
representació d’aquests clubs Esteve 
Moliner, president del CB Les Franque-
ses, i Mireia Gassull i Carme Ortega, de 
l’AEH Les Franqueses, que van 
assistir-hi en substitució del seu 
president, Rafael Rosario, que no hi va 
poder anar per motius laborals. A més, 
també van assistir a la gala l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez. 

El lliurament de premis va tenir lloc a 
l’Hotel Juan Carlos I de Barcelona i va 
comptar amb l’assistència de 500 
persones.

Gran matinal de ciclocròs 
diumenge al parc de Milpins

El 27 d’octubre de 2013 al matí es va 
disputar al parc de Milpins de Corró 
d’Avall la primera prova de la Copa 
Catalana de Ciclocròs d’aquesta 
temporada, amb la participació de 127 
ciclistes. L’organització d’aquesta 
activitat va anar a càrrec de la Unió 
Ciclista Les Franqueses amb la 
col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports.

Es van disputar tres curses, una per a 

les categories d’aleví, infantil i cadet, 
una altra per a les categories júnior, 
fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la 
darrera per a master 30, elit i sub 23. El 
guanyador de la cursa en elit va ser el 
celoní Tomàs Misser. Pel que fa al 

palmarès franquesí, cal destacar el 
segon lloc de Santi Segú a la categoria 
master 30, el segon lloc de Marc 
Ortega a la master 40, i el primer lloc 
d’Antoni Serra a la master 60.

El Patronat Municipal d’Esports 
renova els convenis de 
col·laboració amb el Club Bàsquet 
Les Franqueses i amb l’Associació 
Esportiva Handbol Les 
Franqueses

El Club Bàsquet Les Franqueses i 
l’Associació Esportiva Handbol Les 
Franqueses van renovar durant el mes 
d’octubre de 2013 els convenis de 
col·laboració que van signar l’any 
passat amb el Patronat Municipal 
d'Esports. Aquest és el tercer any que 
es formalitza un conveni d’aquestes 
característiques al municipi, que té com 
a objectiu concretar els aspectes bàsics 
de cooperació i col·laboració entre el 
Patronat i el CB Les Franqueses, i entre 
el Patronat i l’AEH 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.  

Al conveni es marca que el Patronat 
Municipal d’Esports serà el responsable 
d’establir la programació i la coordina-
ció d’aquestes activitats, mantenint la 
direcció del programa sota la supervi-
sió de la gerència del Patronat 
Municipal d'Esports. Igualment, el PME 
serà qui sufragarà les despeses 
d’execució dels programes referents 
als següents aspectes: gestió adminis-
trativa, coordinació tècnica, material 
esportiu, instal·lacions esportives, 

llicències, assegurances, arbitratges i 
equips de roba esportiva. Per la seva 
banda, ambdós clubs adquireixen el 
compromís de realitzar el programa 
d’activitats de l'Escola Esportiva 
Municipal i les activitats de promoció a 
les escoles de les Franqueses sota la 
programació, coordinació i supervisió 
del Patronat Municipal d'Esports, així 
com la col·laboració en aquelles 
activitats puntuals que organitzi el 
Patronat Municipal d'Esports.

Finalitza el manteniment 
semestral de la gespa artificial 
dels camps de futbol 
municipals

A finals del mes d’octubre de 2013 van 
finalitzar els treballs de manteniment 
semestral de la gespa artificial dels 
camps de futbol municipal de les 
Franqueses del Vallès per part del 
Patronat Municipal d’Esports.

El manteniment s’ha efectuat als 
camps de futbol 11 i 7 de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d’Avall, al 
camp de futbol 7 de la Zona Esportiva 
Municipal de Bellavista, al camp de 
futbol de la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Amunt i al camp de futbol 
de la Zona Esportiva de Llerona. 

Les tasques de manteniment de la 
gespa van consistir a repassar les 
juntes i l’estat general dels marcatges, 

revisar les males herbes, replantar 
cautxú a les zones més desgastades i 
revisar l’estat general del camp.

Aquestes actuacions de millora 
s’emmarquen dins del pla continuat de 
manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals de les Franque-
ses del Vallès.

El Club Hoquei Les Franqueses 
comença la lliga de veterans

El 28 d’octubre de 2013 el flamant Club 

Hoquei Les Franqueses va disputar el 
partit de la primera jornada de la lliga 
de veterans. 

Va ser un partit molt igualat que el va 
enfrontar a l’Esplugues i que va acabar 
amb derrota franquesina per 1 gol a 4. 
Quan faltaven 5 minuts per a l'acaba-
ment del matx, el resultat era d’empat 

a 1 gol. L’equip visitant va començar a 
pressionar per tota la pista i l’estratègia 
li va donar resultat, ja que va aconse-
guir amb molta fortuna el segon gol. I 
encara va tenir temps per fer pujar al 
marcador l’1 a 4 final.

El grup que s’entrena amb el PME 
per fer la propera edició de la 
Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-
La Garriga es consolida

Durant el mesos d'octubre i novembre 
de 2013 es va anar consolidant el grup 
del programa Entrena la Mitja els 

integrants del qual van fer la inscripció 
al Patronat Municipal d'Esports. Tots 
aquests participants queden els dilluns, 
dimecres i divendres a les 20 h a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 
d'Avall i realitzen l'entrenament que 
dirigeix el Club d’Atletisme A 4 el km.  

Enguany hi ha menys participants, ja 
que molts pobles veïns també realitzen 
aquest programa i perquè molts dels 
participants ja formen part del Club 
d'Atletisme A 4 el km i, per tant, ja 
entrenen de forma regular durant tot 
l'any.

NOVEMBRE 2013

Ppresentació dels equips del CE 
Llerona

L’1 de novembre de 2013, al matí, va 
tenir lloc al camp de futbol de la zona 
esportiva de Llerona la presentació de 
tots els equips que formen part del Club 
Esportiu Llerona la present temporada. 

En total hi van assistir més de 300 
futbolistes, nois i noies, de diferents 
edats, que formen part dels 26 equips 
del club. També hi van ser presents els 
coordinadors, entrenadors i delegats 
de cada equip i els membres de la junta 
directiva del CE Llerona, així com 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el regidor d’Esports, José 
Ramírez.

El Club A 4 el km participa amb 
setze atletes a la cursa 
Behovia-San Sebastián

Setze atletes del club d’atletisme 
franquesí A 4 el km van participar el 10 
de novembre de 2013 a la cursa 
Behovia-San Sebastián, de 20 km de 
recorregut. 

Les marques que van fer els corredors 
del Club d’Atletisme A 4 el km són les 
següents: Jaume Aragonès, 1 h 11 min 
31 s; Esteban Romero, 1 h 16 min 49 s; 
Joaquim Cardona, 1 h 18 min 40 s; 
Xavier Roca, 1 h 19 min 15 s; Lluís 
González, 1 h 26 min 50 s; Rafa Lora, 1 
h 29 min 20 s; Carmen Martín, 1 h 30 
min 30 s; David Aldonza, 1 h 31 min 14 
s; Jordi Brillas, 1 h 31 min 16 s; Santi 
Carreras, 1 h 32 min 27 s; Daniel 
Priego, 1 h 35 min 22 s; Sergi Alexan-
dri, 1 h 36 min 34 s; Francesca Parra, 1 
h 44 min 51 s; Montse Nzang, 1 h 47 
min 22 s; Núria Buil, 1 h 50 min 4 s; 
Mireia Massot, 1 h 52 min 9 s.

Les instal·lacions esportives reben 
els visitants de 
l'intercanvi Comenius

Alumnes i professors estrangers del 
programa Comenius van visitar 
diversos indrets del municipi al llarg de 
la setmana de l’11 al 17 de novembre 
de 2013. Com que el projecte se 
centrava en l'esport i la salut, l’Escola 

Joan Sanpera i Torras, que va ser  
l'amfitriona d'aquest intercanvi, va 
convidar el grup de visitants a fer una 
visita a les instal·lacions esportives 
municipals, a més a més de la visita 
històrica a l'ajuntament.

En aquesta visita, que va ser concreta-
ment a les instal·lacions esportives de 
Corró d'Avall, el grup va ser rebut pel 
regidor d'Esports, José Ramírez, i el 
director gerent del Patronat Municipal 
d'Esports, Josep Campaña. Un cop feta 
una breu explicació sobre l'equipa-
ment, alumnes i professors van ser 
obsequiats amb el llibre del 30è 

aniversari del Patronat Municipal 
d'Esports. A continuació se'ls va fer 
una visita guiada per les instal·lacions 
en què van poder veure el pavelló 
poliesportiu, el camp de futbol, les 
pistes de tennis, les pistes de pàdel i la 
piscina.

Els visitants, procedents d'Anglaterra, 
Polònia i Islàndia, van marxar el 
diumenge 17. Al llarg dels dies que van 
ser a Catalunya van conèixer el 
municipi de les Franqueses -inclòs 
l'Ajuntament, el seu principal complex 
esportiu i l'entorn general-, la capital de 
comarca, Granollers, i la ciutat de 
Barcelona.

Presentació dels equips 
d’handbol de les Franqueses de la 
temporada 2013-2014

El 16 de novembre de 2013 va tenir lloc 
la presentació de tots els equips 
d’handbol base del Patronat Municipal 
d’Esports juntament amb els equips del 
club AEH Les Franqueses al Pavelló 
Poliesportiu Municipal de les Franque-
ses.

13 equips conformen l’escola d’handbol 
del PME en la temporada 2013-3014: el 
prebenjamí, benjamí masculí A, 
benjamí masculí B, aleví femení A, aleví 
femení B, aleví masculí A, aleví masculí 
B, infantil masculí, infantil femení, cadet 

masculí A, cadet masculí B i cadet 
femení. Per part de l’AEH Les Franque-
ses enguany presenten dos equips, el 
sènior masculí i el juvenil femení.

A partir de les 19 h va tenir lloc la 
desfilada de tots els equips davant 
d'una grada plena. Acte seguit hi van 
haver els parlaments de les autoritats, 
l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, el president de l'AEH les 
Franqueses, Rafael Rosario, i el regidor 
d'Esports, José Ramírez, que van fer 
entrega d'uns rams de flors i plaques a 
tots aquells jugadors que porten 10 
anys practicant handbol al municipi. 

També es va fer un reconeixement als 
periodistes esportius locals Ramon 
Solé, Miqui Güell i Pol Garcia. Per últim, 
es va fer la tradicional foto de grup i 
després les fotografies individuals de 
temporada per a cada equip. 

Abans de la presentació van tenir lloc 
els partits del juvenil femení contra el 
BM Granollers, a les 16 h, i el del cadet 
masculí A contra l’Esplais de Castelló 
d'Empúries, a les 17.30 h. Un cop 
finalitzada la presentació es va jugar el 
partit del sènior masculí davant el 
Vallag, a les 20.15 h.

Francesc Marsol i Ana Belén 
García guanyen la 2a edició de la 
cursa Els 10 km de les Franqueses

El diumenge 17 de novembre de 2013 
a les 10 h va tenir lloc la segona edició 
de la cursa solidària Els 10 km de les 
Franqueses, amb sortida i arribada a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall. El mal temps, tot i que no va 
impedir que la prova se celebrés, va 
fer, això sí, que alguna de les 620 
persones inscrites es quedés casa. 

No va ser el cas de Francesc Marsol i 
Ana Belén García, que van quedar en 
primer lloc en la categoria masculina i 

femenina, respectivament. Marsol va 
fer un temps de 34 min 48 s i Garcia de 
40 min 34 s.

Jaume Aragonès, secretari del Club 
d’Atletisme A 4 el km, entitat que 
organitza la cursa amb la col·laboració 
del Patronat Municipal d’Esports de les 
Franqueses, es va mostrar molt satisfet 
amb el nombre de participants, i va 
confirmar que hi haurà una tercera 
edició de la prova l’any vinent.

A banda de la vessant esportiva, 
aquesta cursa té l’objectiu de recaptar 
diners per a la lluita contra el càncer de 
ronyó. Els diners recaptats enguany (un 
mínim de 3 € per inscrit, segons 
Aragonès, més l’aportació de l’empre-
sa patrocinadora Pfizer i la que fa 
l’Ajuntament de les Franqueses) es 
donaran, com l’any passat, a la 
Fundació Privada Institut Recerca de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El Patronat Municipal 
d'Esports signa un conveni amb 
Alwayssoccer

El matí del 22 de novembre de 2013, 
l'empresa Alwayssoccer i el Patronat 
Municipal d'Esports van signar un 
conveni per a l'organització d'activitats 
de formació i promoció esportiva, 
estades i/o jornades de tecnificació al 
municipi de les Franqueses.

Alwayssoccer és una empresa 
especialitzada en l'organització de 
clubs i escoles de futbol, estades, etc. 
El representant de l'empresa va signar 
el conveni amb el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Es planta una alzina per al Bosc 
de La Mitja

El 27 de novembre de 2013 al matí 
diverses autoritats municipals i 
representans de La Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga 
van plantar una alzina al Bosc de La 
Mitja. Des de 2003 és tradició fer 
créixer el Bosc de La Mitja (a l'avingu-
da de Sant Julià, 64-66, de Granollers), 
per això cada any s'hi planta un arbre. 
Aquest 2013, com que no es tracta 
d'un any olímpic, s'hi ha plantat una 
alzina. A l’acte hi van assistir els 
alcaldes de Granollers i Canovelles, el 

primer tinent de les Franqueses, Esteve 
Ribalta, el regidor d’Esports de les 
Franqueses, José Ramírez, i també el 
regidor d'Esports de la Garriga, Joan 
Esteban, el president de l’AE La Mitja, 
Toni Cornellas, i el president de la 
Federació Catalana d’Atletisme, Joan 
Villuendas, entre altres personalitats. 
Aquest és un dels actes previs a la 
celebració de la cursa.

La primera passejada per a la 
gent gran del cicle “A cent cap als 
cent” té lloc a les Franqueses

El 28 de novembre de 2013 va tenir lloc 
a les Franqueses la primera caminada 
dins el cicle de passejades A cent cap 
als cent que organitza la Diputació de 
Barcelona juntament amb els pobles i 

ciutats adjuntats. Aquest programa va 
destinat a persones de més de 65 anys 
que fan activitat esportiva en el seu 
municipi.

Els pobles convidats van ser Castellde-
fels, Vilanova i la Geltrú i Santa 
Perpètua de Mogoda. En total, uns 170 
participants, que van poder gaudir dels 
camins i espais de les Franqueses. 

La passejada va començar al voltant de 
les 10 h des del Complex Esportiu 
Municipal en sentit Milpins, on es va fer 
una parada per esmorzar i on seguida-
ment es va reprendre la passejada, que 
va arribar fins a Corró d'Amunt. Un cop 
allà es va fer el dinar de germanor i la 
cloenda de l'acte.

Durant la passejada i tota la jornada hi 
va ser present el regidor d'Esports de 
les Franqueses, José Ramírez.

Presentació dels equips del CF Les 
Franqueses

Després de l’ajornament del passat 16 
de novembre per mal temps, el 30 de 
novembre de 2013 va tenir lloc a la 
Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Avall la presentació oficial del CF Les 
Franqueses d’aquesta temporada 
2013-2014. L’acte va començar a les 
16 h amb la desfilada dels 21 equips del 
club, uns 170 jugadors en total.

Després de les fotos oficials de cada 
equip, que es van fer amb els cotxes 
d’època que estaven a la gespa i que 
van cedir per a l’ocasió els patrocina-
dors del club, es va jugar el partit de 3a 
Divisió Catalana que enfrontava el 
primer equip del CF Les Franqueses 
contra l’Olímpic de la Garriga, i que va 
acabar en empat a 1 gol.

DESEMBRE 2013

Els equips prebenjamí i 
benjamí masculí d’handbol del 
PME assisteixen a la Trobada 
Handbolicat de la Llagosta

El 6 de desembre de 2013 va tenir lloc 
a la Llagosta la Trobada Handbolicat de 
la Marató de TV3 on cada any 
participen equips d'handbol de les 
Franqueses. Aquest any era el torn 
dels equips prebenjamí de la Laura 
Saperas i del benjamí masculí del Joan 
Lax. La matinal va consistir a jugar 
partits en format triangular davant 
equips com el Granollers, la Llagosta i 
el Polinyà. Un bon matí gaudint de 
l'esport, companyonia i joc net amb els 
companys d'altres municipis.

El Barça, el Vila-real i la Fundació 
Marcet, campions de la Interna-
tional Golden Cup 2013

El FC Barcelona en categoria aleví, el 
Vila-real CF en benjamí i la Fundació 
Marcet en prebenjamí van ser els 
equips campions de la segona edició de 
la International Golden Cup que es va 
disputar entre el 6 i el 8 de desembre a 
les Franqueses i a la Garriga. 

Han jugat el torneig més de 50 equips, 
alguns provinents d’Itàlia, com la 
Roma, o d’altres punts de l’Estat 
espanyol, com l’Atlético de Madrid, el 
Vila-real o el Rayo Vallecano, i de clubs 
tan destacats del futbol català com el 
FC Barcelona, el Cornellà, el Sant 
Andreu o l’Europa; uns 700 jugadors 
d’entre 6 i 12 anys d’edat, que han 
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CLUB D’ATLETISME A 4 EL KM

El Club d'Atletisme A 4 el km va nèixer el 2006 i des d’aleshores no hem parat de crèixer. Actualment ja som més de 80 socis i 
cada any anem augmentant la nostra massa social. El nostre objectiu principal és gaudir de l’atletisme popular participant en 
curses i realitzant activitats que permetin la difusió de l’atletisme de fons. Tot i això, però, no és difícil veure atletes del nostre 
club a dalt dels podis en bona part de les curses populars en què participem.

El club organitza cada any una prova en pista: el Critèrium 
1.000 m de Granollers, una prova de 1.000 m en pista que 
permet als atletes del club i de la comarca participar en una 
prova en pista. L’any passat vam recuperar la cursa de les 
Franqueses, sota un nou format: els 10 de les Franqueses, una 
cursa de 10 km de caràcter solidari a benefici de la recerca 
contra el càncer de ronyó. A l’edició del 2013 hi han participat 
més de 600 corredors tot i el mal temps que es preveia. També 
el nostre club col·labora activament en el programa d'entrenaments per preparar la mitja marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

El club està obert a tots els corredors que vulguin córrer amb nosaltres. Els nostres horaris d’entrenament habituals són dilluns, 
diimecres i divendres a les 20 h, i diumenge a les 8 h. Per a més informació es pot consultar el nostre web www.a4elkm.com o 
adreçar-se a administracio@a4elkm.com.

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA HANDBOL LES FRANQUESES

Benvolguts amics i amigues de l’handbol i de l’esport en general de LF!!!

Ja ha passat com si res una altra temporada i ja en comencem una de nova, la 2013/2014. Ens toca fer un any més el resum de 
la darrera temporada esportiva de l’handbol 2012/2013 i podem dir molt orgullosos des del club AEHLF i des del PME que ha 
estat un altre any exitós en tots els aspectes. Hem crescut en equips i en nombre de jugadors i ja en som 13 des de l’escola fins 
a l’equip sènior masculí i un total de 165 jugadors/es. Tot això vol dir més dedicació, més entrenadors i tècnics, més coordinació 
entre tots i sobretot més diners, cosa que desgraciadament avui no hi ha. Tot i això, aprofitant bé els recursos hem pogut fer les 
mateixes activitas com cada any, com són: el V Torneig de Festa Major Joan Sanpera, el V Torneig de Nadal memorial Joan 
Bufí, l’organització i participació al XIV Torneig de la Granollers CUP 2013, i com a esdeveniment especial vam col·laborar, 
mitjançant el Patronat Municipal de Cultura de LF, en els actes de celebració del Centenari de l´Ajuntament 1912-2012, organit-
zant un torneig de diferents categories amb un gran nivell de participació i esportiu amb clubs convidats d’arreu de Catalunya.

Vull aprofitar per felicitar la tasca que fan el entrenadors i monitors del PME, la gran majoria dels quals són jugadors dels equips 
del PME i de l’AEHLF. Sense ells tot això no seria possible de dur a terme. Gràcies, mil gràcies a tots ells!!!

Per la part esportiva, grandíssima temporada de l’equip aleví masculí entrenat per Álex García, que va guanyar la lliga CEVO. I 
també de l’infantil masculí de Joel Montava, una magnífica temporada amb el 4t lloc a la lliga, campions al torneig Internacional 
de Callella i una grandíssima Granollers CUP que passarà a la història del club pel partit épic contra el Barça. Molt bé nois, 
felicitats!

El cadet masculí de Santi Tomàs, felicitar-los pel 4t lloc a la lliga i encoratjar-los a seguir lluitant cada dia, ànims!

Pel que fa a l’infantil femení, la repetició de cada any: primeres en gairebé tot. Les noies d’en Xavier Corbi no volen baixar el 
llistó mai: campiones de lliga de 1a Catalana, subcampiones de Catalunya, subcampiones de Copa, 8è lloc a la Granollers Cup i 
un magnific 2n lloc als sectors del campionat d’Espanya a Elx, perdent el darrer partit contra les actuals campiones d’Espanya, 
el BM Roquetas de Mar d’Almeria.

La temporada de les cadets cal classificar-la amb un 10. Podem estar molt orgullosos d’elles ja que van començar la temporada 
molt minvades de gent per lesions i amb l’ajuda de jugadores de l’equip infantil van poder tirar endavant fent una 4a posició a la 
lliga, passant del Top 8 Catalunya i classificar-se per al Top 4 per jugar els campionats d’Espaya que es van celebrar a Castro 
Urdiales, on van quedar terceres perdent davant el millor equip d’Espanya actualment i campió com és el BM Villaverde de 
Madrid. Però no en van tenir prou que van jugar la Granollers Cup 2013 i amb una confiança increïble, unió, disciplina i bon joc 
es van proclamar CAMPIONES sense rivals a la pista i  autoritat absoluta, ja que era un torneig molt desitjat per elles, pel club i 
en què portaven moltes edicions arribant fins a les semis.

Per últim, gran temporada la del sénior masculí, que va aconseguir la 2a posició de la lliga de 3a Catalana i l’ascens a la 
categoria superior. Un equip compacte, capitanejat per Santi Tomàs i molt ben dirigit a la banqueta per Santi Jubany i el nostre 
“Bruixot de l’Handbol”, Carles Viñallonga.

Ja per acabar, agrair a tots els pares i mares que són socis de l’entitat la seva col·laboració econòmica cada temporada, al PME 
i Ajuntament i a totes aquelles persones i empreses que col·laboren com a patrocinadors de forma altruista i que fan viable el 
nostre club.

Molt atentament,

Rafel Rosario
President AEHLF 

CLUB FUTBOL LES FRANQUESES

El passat més de juliol es va donar per finalitzada la temporada 2012-13, implicant en competicions a uns 250 jugadors entre la 
Federació Catalana de Futbol i el Consell Esportiu del Vallès Oriental.
Els èxits més destacats dels nostres equips han estat: 

-En primer lloc, l’ascens del benjamí A a la nova categoria de Preferent, la màxima de Catalunya.
-Campionat de Lliga aconseguit pel prebenjamí D.
-Les tres segones posicions del juvenil, el cadet A i l’infantil A.
-Les posicions davanteres en els seus campionats de l’Escola Blaus; del prebenjamí A i B; del benjamí B i C;  de l’aleví A i 

C; i de l’infantil A.
-El bon paper formatiu de l’Escola Blancs, prebenjamí E i C, aleví B i D, l’infantil B, el  cadet B i el juvenil B.

Per tant, endarrere queden 9 mesos de treball dels nostres 20 equips de futbol base i del primer equip, fent un balanç molt 
positiu amb una interacció excel·lent entre els grups humans d’entrenadors, ajudants, coordinador, jugadors, junta directiva i 
afeccionats del nostre club. A més, creiem que hem sembrat les llavors per a aquesta nova temporada en la que estem 
immersos, seguint creient amb el treball i l’esforç de tots des del primer a l’últim dia, entrenament rere entrenament i patit rere 
partit. Per això, aquesta nova temporada 2013-14 hem introduït una nova organització amb dos coordinadors (David García des 
d’escola fins a benjamí, i Xavi Parra des d’aleví fins a juvenil),  
i un gerent econòmic i esportiu per a tot el club (David García). 
La suma de tots ells conjuntament amb la resta d’equips 
tècnics de tots els nostres equips ens ha portat a desenvolu-
par un treball evolutiu, amb una programació d’entrenaments 
repartits per mesos, on es van marcant tots els continguts 
tècnics, tàctics i psicològics per edats i categories per tal que 
tots els nostres jugadors millorin globalment i s’identifiquin 
amb un mateix model de joc per a tots. Hem passat dels 20 
equips de futbol base de la temporada anterior als 21 d’aquesta (un nou benjamí) i també amb un nou projecte per al nostre 
primer equip on la plantilla es totalment nova gràcies al treball de l’entrenador Manolo Parralo i del seu ajudant Jordi Jornet, que 
actualment es situen líders del grup 5 de la Tercera Catalana.

Aquests són els nostres equips d’aquesta temporada: Primer equip: Tercera Catalana; Juvenil: Segona Divisió Catalana; Cadet 
A: Primera Divisió Catalana; Cadet B: Segona Divisió Catalana; Infantil A: Segona Divisió Catalana; Infantil B: Segona Divisió 
Catalana; Aleví A: Segona Divisió Catalana; Aleví B: Tercera Divisió Catalana; Aleví C: Tercera Divisió Catalana; Aleví D: Tercera 
Divisió Catalana; Benjamí A: Preferent Catalana; Benjamí B: Segona  Divisió Catalana; Benjamí C: Tercera  Divisió Catalana; 
Benjamí D: Tercera  Divisió Catalana; Prebenjamí A: Prebenjamí 7 Campionat de Lliga; Prebenjamí B: Prebenjamí 7 Campionat 
de Lliga; Prebenjamí C: Prebenjamí 7 Campionat de Lliga; Prebenjamí D: Prebenjamí 7 Campionat de Lliga; Prebenjamí E: 
Prebenjamí 7 Campionat Consell Esportiu Vallès Oriental; Escola Blaus: Escoles Campionat Consell Esportiu Vallès Oriental; 
Escola Blancs: Escoles Campionat Consell Esportiu Vallès Oriental.

Aquest increment d’equips i jugadors fa que aquest any ens situem amb més de 300 jugadors i amb un balanç més que positiu 
en els tres mesos que portem ocupant les posicions davanteres en quasi totes les competicions que estem disputant.

CLUB ESPORTIU LLERONA

La temporada 2012-13 podem assegurar que ha estat una de les millors, sinó la millor, de la història del Club. Amb un rècord de 
nombre total d’equips, 23, i un rècord també d’ascensos amb tres en total, tot i no sent en algunes etapes la competició 
l’objectiu prioritari del club. No obstant, el treball curós amb paciència dóna també aquests premis.

Tots els ascensos són meritoris de per si, però si n’hem de destacar algun és el de l’amateur femení de Dani Sola, que després 
d’una brillant temporada assolia el campionat de Primera 
divisió i el tan desitjat ascens a Preferent. Brillant el futbol i la 
forma de comportar-se de les jugadores blaves. 

També brillant va ser la temporada del cadet A, que després 
de lluitar pel campionat durant tot el curs va acabar assolint 
l’ascens de categoria a Primera divisió. I no menys especta-
cular va ser l’any del benjamí A, encapçalat per Xavi Díaz i 
Joan Closa, els formadors de l’equip. Els joves lleronins van 
mostrar un progrés inimaginable que els va conduir a un 
ascens tan impensable com merescut.

A part dels tres ascensos, un de futbol formatiu 7, un de futbol formatiu 11 i l’últim en etapa de rendiment, cal fer menció com ja 
és norma habitual que la temporada va servir també per seguir fomentant els valors formatius que inculca el futbol i també a 
l’excel·lent comportament de tots els seus integrants, norma bàsica imprescindible d’aquest Club.

Acabada una temporada tan brillant com l’anterior, els reptes que es presenten són cada vegada més il·lusionants. Seguir 
creixent en la base femenina, mantenir l’essència dels valors de l’esport en etapes de rendiment seran les primícies per a 
aquesta temporada 2013-14, que esperem sigui tan fructífera o més que l’anterior.

CLUB BÀSQUET LES FRANQUESES

Un altre any i una altra temporada més amb objectius complerts i alguns que s’han de millorar. Aquesta temporada hem 
inaugurat el web www.cblesfranqueses.com. Després de diversos intents hem estat capaços d’avançar i està disponible per a 
tota la secció de bàsquet de les Franqueses del Vallès. La inauguració es va portar a terme el dia de la II Cloenda de fi de 
temporada. Aquest any hi ha hagut molta participació i col·laboració.  

En l’àmbit esportiu tenim diverses lectures sobre els equips. El sènior femení ha aconseguit pujar de categoria, però per altra 
banda l’equip s’ha desfet perquè no hi han continuat algunes jugadores, les més veteranes, i s’ha hagut de començar des de 
zero.

El sènior masculí A, després de fer una gestió amb la Federació, ha estat en la categoria de Primera catalana, una categoria de 
gran nivell, on els resultats no han estat satisfactoris, però hem valorat positivament l’experiència que han viscut els seus 
jugadors. Pel que fa al sènior masculí B, ha tingut un començament ple de sobresalts, amb altes i baixes i diversos canvis 
d’entrenador fins a l’arribada de l’actual, i s’ha pogut reconduir el rumb en positiu amb tres jugadors doblant amb el sènior A i 
donant-li suport.

L’equip sub-21 femení va creixent amb les incorporacions del Patronat i de cara a aquesta temporada podrem veure uns 
resultats positius. Els dos equips sub-21 masculins han anat millorant a mesura que passava la temporada, però aquesta 
categoria té moltes desigualtats a causa de l’edat que tenen els jugadors i els compromisos que comporta, i s’ha hagut de fer 
malabarismes perquè no es desmuntessin els equips formats. Del júnior, cal dir que també ha estat una sorpresa com el sènior 
femení. Aquests nanos van forts i han fet una temporada espectacular d’entrenaments i partits.

En l’àmbit social, a banda de la creació del web del club, de la consolidació de l’equip de veterans i de la cloenda, continuem 
col·laborant amb el Patronat i l’Ajuntament, participant en els actes de celebració del Centenari de l’edifici consistorial, en el 

Carnestoltes, en el 30è aniversari del PME, en la caminada popular, en la festa 
major, etc., perquè puguem gaudir d’aquestes activitats tots junts i continuar fent 
una gran família.

Gràcies per la vostra col·laboració, implicació i suport.

Esteve Moliner Soler
President del Club Bàsquet Les Franqueses

CLUB CICLISTA CORRÓ D’AMUNT

Durant l’any 2013 el Club Ciclista Corró d’Amunt ha continuat organitzant diverses competicions i activitats. En destaquem les 
següents:

•Al mes d’abril va tenir lloc l’Open de Barcelona i la Kid Cup. A l’Open van participar un total de 300 corredors sobre un circuit 
d’uns sis quilòmetres, al qual s’havien de donar entre 3 i 7 voltes en funció de la categoria dels participants. A la Kid Cup hi van 
participar 120 nens d’entre 10 i 15 anys sobre un circuit més curt però força exigent per a la seva 
edat. Un cop més els participants i la Federació Catalana de Ciclisme van felicitar el club per 
l’organització i el disseny del recorregut, que com de costum tenia alguna variació respecte al de 
l’any anterior.

•Al mes de maig s’estrena la secció de trail-running del Club amb la innovadora prova “El 
Trencacoll”. Per a aquesta prova es va recuperar un antic camí del poble, que és el que li dóna el 
nom. La prova va consistir en dos recorreguts (de 10 km i 21 km), que permetien descobrir a la 
perfecció l’orografia de la zona, combinant trams ràpids de pista amb trams de corriols més 
tècnics. El primer guanyador de la prova va ser el corredor local Quim Magan, que la setmana 
anterior havia participat a la “Transvulcania”, una de les ultra trails més dures i conegudes del 
calendari internacional. El gran èxit quant al nombre de participants i el suport rebut a les xarxes 
socials ha fet que aquesta prova entri de forma definitiva al calendari del club.
 
•Un any més i coincidint amb els actes de la Festa Major, a finals de juliol es va realitzar la Caminada Nocturna, amb un nou 
rècord de participants: 430 persones entre adults i nens. Aquest any hi havia com a reclam un nou recorregut, que va permetre 
als participants descobrir nous racons nocturns del nostre poble. Formant part també de la Festa Major, el dissabte, es va 
organitzar l’acte ‘Vine a esmorzar en bicicleta’, on petits i grans van gaudir d’un recorregut apte per a tothom. En acabar vàrem 
esmorzar i jugar al bosc.

•La temporada s’ha tancat amb la celebració de la darrera prova de la ‘1ª Challenge resistència BTT del Vallès’. Aquest 
campionat ha constat de 4 proves de 3 hores de resistència celebrades a diferents municipis del Vallès Oriental. En categoria 
sènior van participar un total de 60 equips de dos corredors. Una de les novetats d’aquesta prova era que comptava amb una 
prova específica per a nens, a la qual van participar uns 50 futurs campions.

Ja estem treballant en el calendari del 2014 que contindrà novetats importants.
Salut i km’s!!!

CLUB DE TIR AMB ARC LES FRANQUESES

Una altra temporada ha passat i es pot dir que el Club de Tir amb Arc Les Franqueses hem crescut com a club establint, d'una 
banda, millores a nivell material, i de l’altra, introduint canvis en la manera d'entendre la relació entre els socis i innovant en la 
forma de plantejar-nos la didàctica del tir amb arc.

Pel nostre club passen moltes persones al llarg de l'any per practicar el nostre esport. Poden ser els socis habituals, els nens i 
nenes de diferents escoles de les Franqueses, els xavals catalans de totes les categories que vénen a tecnificar-se per als 
Campionats d'Espanya, i per descomptat, els iniciats que vénen 
a provar per primera vegada el que és el tir amb arc. Per a 
nosaltres, tots tenen la mateixa importància. Intentem que 
tothom, dins del club, gaudeixi i estigui còmode dins de les 
nostres possibilitats. Buscant aquesta comoditat, a la nostra sala 
s'ha instal·lat parquet des de la zona de recepció fins a la línia de 
tir, i també s'han introduït millores al mobiliari. Abans de finals 
d'aquest any ampliarem la zona de parquet fins a la línia dels 
divuit metres. Aquesta temporada vam tornar a reprendre la 
idea de crear una lliga interna dins del club que afavorís la 
relació entre els socis. Va constar de quatre tirades repartides en diferents diumenges i es pot dir que va ser un èxit. Els socis 
van poder gaudir de la camaraderia i també del repte d'enfrontar-se amb els seus companys de club. Ja està planificada una 
nova lliga per a la nova temporada.

Quant a la didàctica del tir amb arc, un apartat que per a nosaltres és molt important, cal dir que el nostre club ha estat elegit 

per la Federació Catalana de Tir amb Arc per a la celebració de diverses concentracions de tecnificació amb l'objectiu de la 
preparació de Campionats d'Espanya. Les nostres instal·lacions són de les poques homologades dins del territori català i 
presenten unes condicions excel·lents per a la pràctica d'aquest esport. Aspirem pròximament a comptar amb una línia de tir 
que millori notablement les instal·lacions del camp exterior.

El club segueix apostant per la seva Escola de Tir amb Arc, lloc on els xavals de les Franqueses i del seu entorn creixen com a 
arquers i com a persones. És un dels aspectes que més cuidem i al que donem més suport. És el planter de futurs campions. 
Des del Club de Tir amb Arc Les Franqueses ens sentim orgullosos de poder aportar la visió del nostre esport al municipi dels 
Franqueses del Vallès, oferint sempre el nostre club a qualsevol persona que vulgui iniciar-se en aquest bell esport. Així mateix, 
agraïm la bona entesa i la col·laboració que existeix amb l'Ajuntament de les Franqueses, així com amb el Patronat Municipal 
d’Esports.

AE GRUP FONDISTES BELLAVISTA

Durant tot l’any participem en entrenaments pel municipi. Tenim un poble excel·lent per a la pràctica del nostre esport. També 
participem a les curses i marxes que es celebren a Catalunya i a la resta d’Espanya, i en algunes maratons internacionals. La 
nostra finalitat és fer esport per fer salut i amistat.

L’AEG Fondistes Bellavista organitza la coneguda i famosa cursa de Bellavista. Aquest any hem celebrat 27 edicions amb una 
participació total de 750 participants. Va fer un dia esplèndid per córrer, tot estava previst per als corredors. Durant la cursa es 
van repartir 4.000 ampolles d’aigua, 300 litres de begudes refrescants, es van 
repartir 1.000 entrepans per a tots els corredors i voluntaris. A cadascú se li va lliurar 
una bossa amb productes de les empreses col·laboradores, i  a més tothom va rebre 
com a obsequi una samarreta tècnica i uns pantalons de corredor. Aquest any un 27 
per cent dels participants a la cursa de Bellavista eren dones. Es va notant any 
darrere any l’augment de les participants femenines. El proper any 2014 intentarem 
fer la cursa més solidaria si cap (recollida d’aliments...). La data de la cursa de 
Bellavista 2014 serà el 15 de juny. Aprofitem per agrair i felicitar tots els voluntaris, ja 
que sense ells no es podrien celebrar aquests esdeveniments. La crisi també ha 
arribat per als que organitzem les curses populars, cada vegada costa més organit-
zar, ja que no rebem cap col·laboració econòmica dels comerços que antigament ho feien. El 90 per cent del cost de l’activitat el 
paga el corredor amb la seva aportació. 

Agraïm al Patronat Municipal d’Esports i a tots els seus membres la seva col·laboració. Això també ho fem extensible a l’àrea 
de Cultura i a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. Esperem que aquest proper any puguem celebrar la XXVIII cursa de 
Bellavista 2014. 

CLUB ESPORTIU KARATE NOCACHI LES FRANQUESES

10 anys del Nokachi. Aquesta temporada ha estat molt especial per a Agustín Núñez i Montse Marín, ja que fa 10 anys que 
van iniciar un somni, una il·lusió i un repte. El 2 de novembre de 2003 van obrir les portes d’un club que avui en dia destaca pels 

seus excel·lents resultats, tant a nivell regional com nacional, però sobretot el que 
destaca i caracteritza el dojo es la companyonia, treball i unió que hi ha darrere de tots 
aquests anys de constància i esforç i d’aquests 200 alumnes que en formen part.
 
Enguany s’han assolit moltíssims pòdiums en les categories de kata i de kumite, sent 
així el club que encapçala el rànquing a nivell regional. A nivell nacional cal destacar el 
campió d’Espanya Jordi Valdivia en categoria infantil pre-kumite i els dos bronzes de 
Juan Sánchez i Roger Burriel en categoria kumite juvenil. També anomenar Marta de 

Sande, que segueix formant part de la tecnificació de la Federació Espanyola de Karate i que va ser convocada per assistir a les 
preseleccions del Campionat del Món. Aquesta temporada s’han incorporat les classes de pares i mares d’alumnes que s’han 
iniciat al karate. Ha estat molt gratificant poder realitzar classes on els pares aprenen dels fills i gaudeixen compartint el mateix 
esport i art marcial.
 
I per últim, un any més, el IV Trofeu Equips Nokachi, on hi va haver una gran participació de més de 400 competidors i on 
l’organització, formada per membres del club, va ser un èxit. Ara cal seguir treballant per mantenir aquest nivell d’èxits i, 
sobretot, per poder seguir gaudint de la il·lusió de treball com si fos el primer dia.

GIMNÀS OKAMISHIN

El gimnàs Okamishin continua portant a terme una activitat pedagògica amb els nostres nens, a qui inculquem les regles 
bàsiques del judo, que són les mateixes que hem de seguir a la nostra vida 
quotidiana, com són la lleialtat, l’honestedat, el respecte i la companyonia. 
També hem participat en competicions tant estatals com internacionals. En 
destaca la medalla de bronze aconseguida en els Campionats d’Europa de 
Judo de veterans. Cal destacar també les actuacions del club amb els seus 
alumnes en esdeveniments solidaris, com el Taiaki celebrat per la Federació 
de Judo en les recollides d’aliments o la campanya per a la recollida de 
diners per a l’operació de Riki. Donem les gràcies a tots els que han participat en aquests esdeveniments, perquè sempre que 
ens necessitin allà estarem. Us recordem les nostres activitats i horaris:
-Judo: dilluns i dimecres, de 18.30 a 21.30 h (nens a partir de 4 anys)
-Ju Jitsu: dimarts i dijous, de 20.30 a 21.30 h
-Iaido: dimarts i dijous, de 19.30 a 20.30 h

UCF UNIÓ CICLISTA LES FRANQUESES

Febrer: es disputa la mítica marxa BTT de la UCF “L’aventura és l’aventura” amb un recorregut de 40 km i 25 km amb sortida i 
arribada al Parc de Milpins. Un any més, en destaca l’èxit participatiu amb 370 ciclistes i l’alt nivell d’aquests. Finalment es va 
imposar el corredor Marc Trayter, en categoria masculina, i Anna Villar, en categoria femenina.

Abril: com ja és tradició, l’equip UCF-Bicicletes Segú va participar amb un gran nombre de corredors a una de les proves més 
mítiques dins del calendari espanyol: La Maratón de los Monegros. Els seus 119 Km de recorregut en BTT (i ciclocròs) fan 
d’aquesta una de les proves més exigents en què la UCF participa dutant l’any. L’equip UCF-Bicicletes Segú va obtenir un 
magnífic resultat classificant-se 15è a la classificació per equips. Destacar també la gran actuació d’en Santi Segú amb la 15a 
posició a la classificació general de la prova. El dia 16 la UCF va dur a terme un acte social, on s’obsequià amb un tricicle 
adaptat el company Toni Moya, que va patir un ictus que li impedia gaudir del ciclisme en condicions. L’acte va tenir lloc a la 
plaça de la Corona de Granollers, fet que va despertar l’interés i les emocions de molta gent. Cal destacar que una part del 
finançament del tricicle va venir d’una ajuda aportada pels participants de la prova BTT de la UCF “L’Aventura és l’aventura”.

Setembre: el dia 14, coincidint amb la Festa Major, la UCF organitza ‘La Gran Clàssica de les Franqueses’, una autèntica cursa 
de ciclisme on es va poder gaudir d’un gran nivell dels corredors de les categories Elit, Sub-23 i Master 30. El corredor francès 
Cedric Eustache es va acabar imposant a la prova amb un 
temps de 2 hores i 41 minuts. Quant a la representació de 
l’equip UCF-Bicicletes Segú, el corredor Santi Segú va aconse-
guir una gran victòria en la categoria Màster 30. Com ja és 
tradició, el dia 22 la UCF va organitzar el Campionat de Contra-
rellotge Individual. 

A diferència dels altres anys, enguany es va disputar tot el 
campionat el mateix dia, fent la primera contrarellotge a Corró 
d’Amunt i la segona a Figaró-Montmany. El guanyador absolut 
va ser Santi Segú que, tot i acabar en segona posició i per 
darrere de Miquel Novelles a la crono de Corró d’Amunt, va protagonitzar una espectacular ascenció a Montmany que li va 
acabar donant la victòria. En les diferents categories, els guanyados van ser els següents: Fèmina, Laura Cunillera; Elit, Oriol 
Aguilera; Master 30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; Master 50, Chris Goere.

Octubre: per quart any consecutiu es va disputar el ‘Gran Premi Guess’ al parc de Milpins de Corró d’Avall, la primera prova de 
la Copa Catalana de Ciclocròs d’aquesta temporada, amb la participació de 127 ciclistes. Es van disputar tres curses, una per a 
les categories d’aleví, infantil i cadet, una altra per a les categories júnior, fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la darrera per a 
master 30, elit i sub 23. El guanyador de la cursa en Elit va ser Tomàs Misser. Pel que fa als resultats obtinguts per la UCF, cal 
destacar el segon lloc de Santi Segú a la categoria Master 30, la segona posició de Marc Ortega a la Master 40, i la victòria 
d’Antoni Serra en Master 60.

Novembre: un any més, la UCF col·labora amb la II Cursa Benèfica ‘Els 10 km de les Franqueses’.

Desembre: celebració del Sopar de Nadal de la Unió Ciclista, resum de la temporada i agraïment a tots els socis i col·laboradors 
que cada any fan possible que la UCF pugui seguir superant-se.
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CLUB D’ATLETISME A 4 EL KM

El Club d'Atletisme A 4 el km va nèixer el 2006 i des d’aleshores no hem parat de crèixer. Actualment ja som més de 80 socis i 
cada any anem augmentant la nostra massa social. El nostre objectiu principal és gaudir de l’atletisme popular participant en 
curses i realitzant activitats que permetin la difusió de l’atletisme de fons. Tot i això, però, no és difícil veure atletes del nostre 
club a dalt dels podis en bona part de les curses populars en què participem.

El club organitza cada any una prova en pista: el Critèrium 
1.000 m de Granollers, una prova de 1.000 m en pista que 
permet als atletes del club i de la comarca participar en una 
prova en pista. L’any passat vam recuperar la cursa de les 
Franqueses, sota un nou format: els 10 de les Franqueses, una 
cursa de 10 km de caràcter solidari a benefici de la recerca 
contra el càncer de ronyó. A l’edició del 2013 hi han participat 
més de 600 corredors tot i el mal temps que es preveia. També 
el nostre club col·labora activament en el programa d'entrenaments per preparar la mitja marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

El club està obert a tots els corredors que vulguin córrer amb nosaltres. Els nostres horaris d’entrenament habituals són dilluns, 
diimecres i divendres a les 20 h, i diumenge a les 8 h. Per a més informació es pot consultar el nostre web www.a4elkm.com o 
adreçar-se a administracio@a4elkm.com.

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA HANDBOL LES FRANQUESES

Benvolguts amics i amigues de l’handbol i de l’esport en general de LF!!!

Ja ha passat com si res una altra temporada i ja en comencem una de nova, la 2013/2014. Ens toca fer un any més el resum de 
la darrera temporada esportiva de l’handbol 2012/2013 i podem dir molt orgullosos des del club AEHLF i des del PME que ha 
estat un altre any exitós en tots els aspectes. Hem crescut en equips i en nombre de jugadors i ja en som 13 des de l’escola fins 
a l’equip sènior masculí i un total de 165 jugadors/es. Tot això vol dir més dedicació, més entrenadors i tècnics, més coordinació 
entre tots i sobretot més diners, cosa que desgraciadament avui no hi ha. Tot i això, aprofitant bé els recursos hem pogut fer les 
mateixes activitas com cada any, com són: el V Torneig de Festa Major Joan Sanpera, el V Torneig de Nadal memorial Joan 
Bufí, l’organització i participació al XIV Torneig de la Granollers CUP 2013, i com a esdeveniment especial vam col·laborar, 
mitjançant el Patronat Municipal de Cultura de LF, en els actes de celebració del Centenari de l´Ajuntament 1912-2012, organit-
zant un torneig de diferents categories amb un gran nivell de participació i esportiu amb clubs convidats d’arreu de Catalunya.

Vull aprofitar per felicitar la tasca que fan el entrenadors i monitors del PME, la gran majoria dels quals són jugadors dels equips 
del PME i de l’AEHLF. Sense ells tot això no seria possible de dur a terme. Gràcies, mil gràcies a tots ells!!!

Per la part esportiva, grandíssima temporada de l’equip aleví masculí entrenat per Álex García, que va guanyar la lliga CEVO. I 
també de l’infantil masculí de Joel Montava, una magnífica temporada amb el 4t lloc a la lliga, campions al torneig Internacional 
de Callella i una grandíssima Granollers CUP que passarà a la història del club pel partit épic contra el Barça. Molt bé nois, 
felicitats!

El cadet masculí de Santi Tomàs, felicitar-los pel 4t lloc a la lliga i encoratjar-los a seguir lluitant cada dia, ànims!

Pel que fa a l’infantil femení, la repetició de cada any: primeres en gairebé tot. Les noies d’en Xavier Corbi no volen baixar el 
llistó mai: campiones de lliga de 1a Catalana, subcampiones de Catalunya, subcampiones de Copa, 8è lloc a la Granollers Cup i 
un magnific 2n lloc als sectors del campionat d’Espanya a Elx, perdent el darrer partit contra les actuals campiones d’Espanya, 
el BM Roquetas de Mar d’Almeria.

La temporada de les cadets cal classificar-la amb un 10. Podem estar molt orgullosos d’elles ja que van començar la temporada 
molt minvades de gent per lesions i amb l’ajuda de jugadores de l’equip infantil van poder tirar endavant fent una 4a posició a la 
lliga, passant del Top 8 Catalunya i classificar-se per al Top 4 per jugar els campionats d’Espaya que es van celebrar a Castro 
Urdiales, on van quedar terceres perdent davant el millor equip d’Espanya actualment i campió com és el BM Villaverde de 
Madrid. Però no en van tenir prou que van jugar la Granollers Cup 2013 i amb una confiança increïble, unió, disciplina i bon joc 
es van proclamar CAMPIONES sense rivals a la pista i  autoritat absoluta, ja que era un torneig molt desitjat per elles, pel club i 
en què portaven moltes edicions arribant fins a les semis.

Per últim, gran temporada la del sénior masculí, que va aconseguir la 2a posició de la lliga de 3a Catalana i l’ascens a la 
categoria superior. Un equip compacte, capitanejat per Santi Tomàs i molt ben dirigit a la banqueta per Santi Jubany i el nostre 
“Bruixot de l’Handbol”, Carles Viñallonga.

Ja per acabar, agrair a tots els pares i mares que són socis de l’entitat la seva col·laboració econòmica cada temporada, al PME 
i Ajuntament i a totes aquelles persones i empreses que col·laboren com a patrocinadors de forma altruista i que fan viable el 
nostre club.

Molt atentament,

Rafel Rosario
President AEHLF 

CLUB FUTBOL LES FRANQUESES

El passat més de juliol es va donar per finalitzada la temporada 2012-13, implicant en competicions a uns 250 jugadors entre la 
Federació Catalana de Futbol i el Consell Esportiu del Vallès Oriental.
Els èxits més destacats dels nostres equips han estat: 

-En primer lloc, l’ascens del benjamí A a la nova categoria de Preferent, la màxima de Catalunya.
-Campionat de Lliga aconseguit pel prebenjamí D.
-Les tres segones posicions del juvenil, el cadet A i l’infantil A.
-Les posicions davanteres en els seus campionats de l’Escola Blaus; del prebenjamí A i B; del benjamí B i C;  de l’aleví A i 

C; i de l’infantil A.
-El bon paper formatiu de l’Escola Blancs, prebenjamí E i C, aleví B i D, l’infantil B, el  cadet B i el juvenil B.

Per tant, endarrere queden 9 mesos de treball dels nostres 20 equips de futbol base i del primer equip, fent un balanç molt 
positiu amb una interacció excel·lent entre els grups humans d’entrenadors, ajudants, coordinador, jugadors, junta directiva i 
afeccionats del nostre club. A més, creiem que hem sembrat les llavors per a aquesta nova temporada en la que estem 
immersos, seguint creient amb el treball i l’esforç de tots des del primer a l’últim dia, entrenament rere entrenament i patit rere 
partit. Per això, aquesta nova temporada 2013-14 hem introduït una nova organització amb dos coordinadors (David García des 
d’escola fins a benjamí, i Xavi Parra des d’aleví fins a juvenil),  
i un gerent econòmic i esportiu per a tot el club (David García). 
La suma de tots ells conjuntament amb la resta d’equips 
tècnics de tots els nostres equips ens ha portat a desenvolu-
par un treball evolutiu, amb una programació d’entrenaments 
repartits per mesos, on es van marcant tots els continguts 
tècnics, tàctics i psicològics per edats i categories per tal que 
tots els nostres jugadors millorin globalment i s’identifiquin 
amb un mateix model de joc per a tots. Hem passat dels 20 
equips de futbol base de la temporada anterior als 21 d’aquesta (un nou benjamí) i també amb un nou projecte per al nostre 
primer equip on la plantilla es totalment nova gràcies al treball de l’entrenador Manolo Parralo i del seu ajudant Jordi Jornet, que 
actualment es situen líders del grup 5 de la Tercera Catalana.

Aquests són els nostres equips d’aquesta temporada: Primer equip: Tercera Catalana; Juvenil: Segona Divisió Catalana; Cadet 
A: Primera Divisió Catalana; Cadet B: Segona Divisió Catalana; Infantil A: Segona Divisió Catalana; Infantil B: Segona Divisió 
Catalana; Aleví A: Segona Divisió Catalana; Aleví B: Tercera Divisió Catalana; Aleví C: Tercera Divisió Catalana; Aleví D: Tercera 
Divisió Catalana; Benjamí A: Preferent Catalana; Benjamí B: Segona  Divisió Catalana; Benjamí C: Tercera  Divisió Catalana; 
Benjamí D: Tercera  Divisió Catalana; Prebenjamí A: Prebenjamí 7 Campionat de Lliga; Prebenjamí B: Prebenjamí 7 Campionat 
de Lliga; Prebenjamí C: Prebenjamí 7 Campionat de Lliga; Prebenjamí D: Prebenjamí 7 Campionat de Lliga; Prebenjamí E: 
Prebenjamí 7 Campionat Consell Esportiu Vallès Oriental; Escola Blaus: Escoles Campionat Consell Esportiu Vallès Oriental; 
Escola Blancs: Escoles Campionat Consell Esportiu Vallès Oriental.

Aquest increment d’equips i jugadors fa que aquest any ens situem amb més de 300 jugadors i amb un balanç més que positiu 
en els tres mesos que portem ocupant les posicions davanteres en quasi totes les competicions que estem disputant.

CLUB ESPORTIU LLERONA

La temporada 2012-13 podem assegurar que ha estat una de les millors, sinó la millor, de la història del Club. Amb un rècord de 
nombre total d’equips, 23, i un rècord també d’ascensos amb tres en total, tot i no sent en algunes etapes la competició 
l’objectiu prioritari del club. No obstant, el treball curós amb paciència dóna també aquests premis.

Tots els ascensos són meritoris de per si, però si n’hem de destacar algun és el de l’amateur femení de Dani Sola, que després 
d’una brillant temporada assolia el campionat de Primera 
divisió i el tan desitjat ascens a Preferent. Brillant el futbol i la 
forma de comportar-se de les jugadores blaves. 

També brillant va ser la temporada del cadet A, que després 
de lluitar pel campionat durant tot el curs va acabar assolint 
l’ascens de categoria a Primera divisió. I no menys especta-
cular va ser l’any del benjamí A, encapçalat per Xavi Díaz i 
Joan Closa, els formadors de l’equip. Els joves lleronins van 
mostrar un progrés inimaginable que els va conduir a un 
ascens tan impensable com merescut.

A part dels tres ascensos, un de futbol formatiu 7, un de futbol formatiu 11 i l’últim en etapa de rendiment, cal fer menció com ja 
és norma habitual que la temporada va servir també per seguir fomentant els valors formatius que inculca el futbol i també a 
l’excel·lent comportament de tots els seus integrants, norma bàsica imprescindible d’aquest Club.

Acabada una temporada tan brillant com l’anterior, els reptes que es presenten són cada vegada més il·lusionants. Seguir 
creixent en la base femenina, mantenir l’essència dels valors de l’esport en etapes de rendiment seran les primícies per a 
aquesta temporada 2013-14, que esperem sigui tan fructífera o més que l’anterior.

CLUB BÀSQUET LES FRANQUESES

Un altre any i una altra temporada més amb objectius complerts i alguns que s’han de millorar. Aquesta temporada hem 
inaugurat el web www.cblesfranqueses.com. Després de diversos intents hem estat capaços d’avançar i està disponible per a 
tota la secció de bàsquet de les Franqueses del Vallès. La inauguració es va portar a terme el dia de la II Cloenda de fi de 
temporada. Aquest any hi ha hagut molta participació i col·laboració.  

En l’àmbit esportiu tenim diverses lectures sobre els equips. El sènior femení ha aconseguit pujar de categoria, però per altra 
banda l’equip s’ha desfet perquè no hi han continuat algunes jugadores, les més veteranes, i s’ha hagut de començar des de 
zero.

El sènior masculí A, després de fer una gestió amb la Federació, ha estat en la categoria de Primera catalana, una categoria de 
gran nivell, on els resultats no han estat satisfactoris, però hem valorat positivament l’experiència que han viscut els seus 
jugadors. Pel que fa al sènior masculí B, ha tingut un començament ple de sobresalts, amb altes i baixes i diversos canvis 
d’entrenador fins a l’arribada de l’actual, i s’ha pogut reconduir el rumb en positiu amb tres jugadors doblant amb el sènior A i 
donant-li suport.

L’equip sub-21 femení va creixent amb les incorporacions del Patronat i de cara a aquesta temporada podrem veure uns 
resultats positius. Els dos equips sub-21 masculins han anat millorant a mesura que passava la temporada, però aquesta 
categoria té moltes desigualtats a causa de l’edat que tenen els jugadors i els compromisos que comporta, i s’ha hagut de fer 
malabarismes perquè no es desmuntessin els equips formats. Del júnior, cal dir que també ha estat una sorpresa com el sènior 
femení. Aquests nanos van forts i han fet una temporada espectacular d’entrenaments i partits.

En l’àmbit social, a banda de la creació del web del club, de la consolidació de l’equip de veterans i de la cloenda, continuem 
col·laborant amb el Patronat i l’Ajuntament, participant en els actes de celebració del Centenari de l’edifici consistorial, en el 

Carnestoltes, en el 30è aniversari del PME, en la caminada popular, en la festa 
major, etc., perquè puguem gaudir d’aquestes activitats tots junts i continuar fent 
una gran família.

Gràcies per la vostra col·laboració, implicació i suport.

Esteve Moliner Soler
President del Club Bàsquet Les Franqueses

CLUB CICLISTA CORRÓ D’AMUNT

Durant l’any 2013 el Club Ciclista Corró d’Amunt ha continuat organitzant diverses competicions i activitats. En destaquem les 
següents:

•Al mes d’abril va tenir lloc l’Open de Barcelona i la Kid Cup. A l’Open van participar un total de 300 corredors sobre un circuit 
d’uns sis quilòmetres, al qual s’havien de donar entre 3 i 7 voltes en funció de la categoria dels participants. A la Kid Cup hi van 
participar 120 nens d’entre 10 i 15 anys sobre un circuit més curt però força exigent per a la seva 
edat. Un cop més els participants i la Federació Catalana de Ciclisme van felicitar el club per 
l’organització i el disseny del recorregut, que com de costum tenia alguna variació respecte al de 
l’any anterior.

•Al mes de maig s’estrena la secció de trail-running del Club amb la innovadora prova “El 
Trencacoll”. Per a aquesta prova es va recuperar un antic camí del poble, que és el que li dóna el 
nom. La prova va consistir en dos recorreguts (de 10 km i 21 km), que permetien descobrir a la 
perfecció l’orografia de la zona, combinant trams ràpids de pista amb trams de corriols més 
tècnics. El primer guanyador de la prova va ser el corredor local Quim Magan, que la setmana 
anterior havia participat a la “Transvulcania”, una de les ultra trails més dures i conegudes del 
calendari internacional. El gran èxit quant al nombre de participants i el suport rebut a les xarxes 
socials ha fet que aquesta prova entri de forma definitiva al calendari del club.
 
•Un any més i coincidint amb els actes de la Festa Major, a finals de juliol es va realitzar la Caminada Nocturna, amb un nou 
rècord de participants: 430 persones entre adults i nens. Aquest any hi havia com a reclam un nou recorregut, que va permetre 
als participants descobrir nous racons nocturns del nostre poble. Formant part també de la Festa Major, el dissabte, es va 
organitzar l’acte ‘Vine a esmorzar en bicicleta’, on petits i grans van gaudir d’un recorregut apte per a tothom. En acabar vàrem 
esmorzar i jugar al bosc.

•La temporada s’ha tancat amb la celebració de la darrera prova de la ‘1ª Challenge resistència BTT del Vallès’. Aquest 
campionat ha constat de 4 proves de 3 hores de resistència celebrades a diferents municipis del Vallès Oriental. En categoria 
sènior van participar un total de 60 equips de dos corredors. Una de les novetats d’aquesta prova era que comptava amb una 
prova específica per a nens, a la qual van participar uns 50 futurs campions.

Ja estem treballant en el calendari del 2014 que contindrà novetats importants.
Salut i km’s!!!

CLUB DE TIR AMB ARC LES FRANQUESES

Una altra temporada ha passat i es pot dir que el Club de Tir amb Arc Les Franqueses hem crescut com a club establint, d'una 
banda, millores a nivell material, i de l’altra, introduint canvis en la manera d'entendre la relació entre els socis i innovant en la 
forma de plantejar-nos la didàctica del tir amb arc.

Pel nostre club passen moltes persones al llarg de l'any per practicar el nostre esport. Poden ser els socis habituals, els nens i 
nenes de diferents escoles de les Franqueses, els xavals catalans de totes les categories que vénen a tecnificar-se per als 
Campionats d'Espanya, i per descomptat, els iniciats que vénen 
a provar per primera vegada el que és el tir amb arc. Per a 
nosaltres, tots tenen la mateixa importància. Intentem que 
tothom, dins del club, gaudeixi i estigui còmode dins de les 
nostres possibilitats. Buscant aquesta comoditat, a la nostra sala 
s'ha instal·lat parquet des de la zona de recepció fins a la línia de 
tir, i també s'han introduït millores al mobiliari. Abans de finals 
d'aquest any ampliarem la zona de parquet fins a la línia dels 
divuit metres. Aquesta temporada vam tornar a reprendre la 
idea de crear una lliga interna dins del club que afavorís la 
relació entre els socis. Va constar de quatre tirades repartides en diferents diumenges i es pot dir que va ser un èxit. Els socis 
van poder gaudir de la camaraderia i també del repte d'enfrontar-se amb els seus companys de club. Ja està planificada una 
nova lliga per a la nova temporada.

Quant a la didàctica del tir amb arc, un apartat que per a nosaltres és molt important, cal dir que el nostre club ha estat elegit 

per la Federació Catalana de Tir amb Arc per a la celebració de diverses concentracions de tecnificació amb l'objectiu de la 
preparació de Campionats d'Espanya. Les nostres instal·lacions són de les poques homologades dins del territori català i 
presenten unes condicions excel·lents per a la pràctica d'aquest esport. Aspirem pròximament a comptar amb una línia de tir 
que millori notablement les instal·lacions del camp exterior.

El club segueix apostant per la seva Escola de Tir amb Arc, lloc on els xavals de les Franqueses i del seu entorn creixen com a 
arquers i com a persones. És un dels aspectes que més cuidem i al que donem més suport. És el planter de futurs campions. 
Des del Club de Tir amb Arc Les Franqueses ens sentim orgullosos de poder aportar la visió del nostre esport al municipi dels 
Franqueses del Vallès, oferint sempre el nostre club a qualsevol persona que vulgui iniciar-se en aquest bell esport. Així mateix, 
agraïm la bona entesa i la col·laboració que existeix amb l'Ajuntament de les Franqueses, així com amb el Patronat Municipal 
d’Esports.

AE GRUP FONDISTES BELLAVISTA

Durant tot l’any participem en entrenaments pel municipi. Tenim un poble excel·lent per a la pràctica del nostre esport. També 
participem a les curses i marxes que es celebren a Catalunya i a la resta d’Espanya, i en algunes maratons internacionals. La 
nostra finalitat és fer esport per fer salut i amistat.

L’AEG Fondistes Bellavista organitza la coneguda i famosa cursa de Bellavista. Aquest any hem celebrat 27 edicions amb una 
participació total de 750 participants. Va fer un dia esplèndid per córrer, tot estava previst per als corredors. Durant la cursa es 
van repartir 4.000 ampolles d’aigua, 300 litres de begudes refrescants, es van 
repartir 1.000 entrepans per a tots els corredors i voluntaris. A cadascú se li va lliurar 
una bossa amb productes de les empreses col·laboradores, i  a més tothom va rebre 
com a obsequi una samarreta tècnica i uns pantalons de corredor. Aquest any un 27 
per cent dels participants a la cursa de Bellavista eren dones. Es va notant any 
darrere any l’augment de les participants femenines. El proper any 2014 intentarem 
fer la cursa més solidaria si cap (recollida d’aliments...). La data de la cursa de 
Bellavista 2014 serà el 15 de juny. Aprofitem per agrair i felicitar tots els voluntaris, ja 
que sense ells no es podrien celebrar aquests esdeveniments. La crisi també ha 
arribat per als que organitzem les curses populars, cada vegada costa més organit-
zar, ja que no rebem cap col·laboració econòmica dels comerços que antigament ho feien. El 90 per cent del cost de l’activitat el 
paga el corredor amb la seva aportació. 

Agraïm al Patronat Municipal d’Esports i a tots els seus membres la seva col·laboració. Això també ho fem extensible a l’àrea 
de Cultura i a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. Esperem que aquest proper any puguem celebrar la XXVIII cursa de 
Bellavista 2014. 

CLUB ESPORTIU KARATE NOCACHI LES FRANQUESES

10 anys del Nokachi. Aquesta temporada ha estat molt especial per a Agustín Núñez i Montse Marín, ja que fa 10 anys que 
van iniciar un somni, una il·lusió i un repte. El 2 de novembre de 2003 van obrir les portes d’un club que avui en dia destaca pels 

seus excel·lents resultats, tant a nivell regional com nacional, però sobretot el que 
destaca i caracteritza el dojo es la companyonia, treball i unió que hi ha darrere de tots 
aquests anys de constància i esforç i d’aquests 200 alumnes que en formen part.
 
Enguany s’han assolit moltíssims pòdiums en les categories de kata i de kumite, sent 
així el club que encapçala el rànquing a nivell regional. A nivell nacional cal destacar el 
campió d’Espanya Jordi Valdivia en categoria infantil pre-kumite i els dos bronzes de 
Juan Sánchez i Roger Burriel en categoria kumite juvenil. També anomenar Marta de 

Sande, que segueix formant part de la tecnificació de la Federació Espanyola de Karate i que va ser convocada per assistir a les 
preseleccions del Campionat del Món. Aquesta temporada s’han incorporat les classes de pares i mares d’alumnes que s’han 
iniciat al karate. Ha estat molt gratificant poder realitzar classes on els pares aprenen dels fills i gaudeixen compartint el mateix 
esport i art marcial.
 
I per últim, un any més, el IV Trofeu Equips Nokachi, on hi va haver una gran participació de més de 400 competidors i on 
l’organització, formada per membres del club, va ser un èxit. Ara cal seguir treballant per mantenir aquest nivell d’èxits i, 
sobretot, per poder seguir gaudint de la il·lusió de treball com si fos el primer dia.

GIMNÀS OKAMISHIN

El gimnàs Okamishin continua portant a terme una activitat pedagògica amb els nostres nens, a qui inculquem les regles 
bàsiques del judo, que són les mateixes que hem de seguir a la nostra vida 
quotidiana, com són la lleialtat, l’honestedat, el respecte i la companyonia. 
També hem participat en competicions tant estatals com internacionals. En 
destaca la medalla de bronze aconseguida en els Campionats d’Europa de 
Judo de veterans. Cal destacar també les actuacions del club amb els seus 
alumnes en esdeveniments solidaris, com el Taiaki celebrat per la Federació 
de Judo en les recollides d’aliments o la campanya per a la recollida de 
diners per a l’operació de Riki. Donem les gràcies a tots els que han participat en aquests esdeveniments, perquè sempre que 
ens necessitin allà estarem. Us recordem les nostres activitats i horaris:
-Judo: dilluns i dimecres, de 18.30 a 21.30 h (nens a partir de 4 anys)
-Ju Jitsu: dimarts i dijous, de 20.30 a 21.30 h
-Iaido: dimarts i dijous, de 19.30 a 20.30 h

UCF UNIÓ CICLISTA LES FRANQUESES

Febrer: es disputa la mítica marxa BTT de la UCF “L’aventura és l’aventura” amb un recorregut de 40 km i 25 km amb sortida i 
arribada al Parc de Milpins. Un any més, en destaca l’èxit participatiu amb 370 ciclistes i l’alt nivell d’aquests. Finalment es va 
imposar el corredor Marc Trayter, en categoria masculina, i Anna Villar, en categoria femenina.

Abril: com ja és tradició, l’equip UCF-Bicicletes Segú va participar amb un gran nombre de corredors a una de les proves més 
mítiques dins del calendari espanyol: La Maratón de los Monegros. Els seus 119 Km de recorregut en BTT (i ciclocròs) fan 
d’aquesta una de les proves més exigents en què la UCF participa dutant l’any. L’equip UCF-Bicicletes Segú va obtenir un 
magnífic resultat classificant-se 15è a la classificació per equips. Destacar també la gran actuació d’en Santi Segú amb la 15a 
posició a la classificació general de la prova. El dia 16 la UCF va dur a terme un acte social, on s’obsequià amb un tricicle 
adaptat el company Toni Moya, que va patir un ictus que li impedia gaudir del ciclisme en condicions. L’acte va tenir lloc a la 
plaça de la Corona de Granollers, fet que va despertar l’interés i les emocions de molta gent. Cal destacar que una part del 
finançament del tricicle va venir d’una ajuda aportada pels participants de la prova BTT de la UCF “L’Aventura és l’aventura”.

Setembre: el dia 14, coincidint amb la Festa Major, la UCF organitza ‘La Gran Clàssica de les Franqueses’, una autèntica cursa 
de ciclisme on es va poder gaudir d’un gran nivell dels corredors de les categories Elit, Sub-23 i Master 30. El corredor francès 
Cedric Eustache es va acabar imposant a la prova amb un 
temps de 2 hores i 41 minuts. Quant a la representació de 
l’equip UCF-Bicicletes Segú, el corredor Santi Segú va aconse-
guir una gran victòria en la categoria Màster 30. Com ja és 
tradició, el dia 22 la UCF va organitzar el Campionat de Contra-
rellotge Individual. 

A diferència dels altres anys, enguany es va disputar tot el 
campionat el mateix dia, fent la primera contrarellotge a Corró 
d’Amunt i la segona a Figaró-Montmany. El guanyador absolut 
va ser Santi Segú que, tot i acabar en segona posició i per 
darrere de Miquel Novelles a la crono de Corró d’Amunt, va protagonitzar una espectacular ascenció a Montmany que li va 
acabar donant la victòria. En les diferents categories, els guanyados van ser els següents: Fèmina, Laura Cunillera; Elit, Oriol 
Aguilera; Master 30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; Master 50, Chris Goere.

Octubre: per quart any consecutiu es va disputar el ‘Gran Premi Guess’ al parc de Milpins de Corró d’Avall, la primera prova de 
la Copa Catalana de Ciclocròs d’aquesta temporada, amb la participació de 127 ciclistes. Es van disputar tres curses, una per a 
les categories d’aleví, infantil i cadet, una altra per a les categories júnior, fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la darrera per a 
master 30, elit i sub 23. El guanyador de la cursa en Elit va ser Tomàs Misser. Pel que fa als resultats obtinguts per la UCF, cal 
destacar el segon lloc de Santi Segú a la categoria Master 30, la segona posició de Marc Ortega a la Master 40, i la victòria 
d’Antoni Serra en Master 60.

Novembre: un any més, la UCF col·labora amb la II Cursa Benèfica ‘Els 10 km de les Franqueses’.

Desembre: celebració del Sopar de Nadal de la Unió Ciclista, resum de la temporada i agraïment a tots els socis i col·laboradors 
que cada any fan possible que la UCF pugui seguir superant-se.
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CLUB D’ATLETISME A 4 EL KM

El Club d'Atletisme A 4 el km va nèixer el 2006 i des d’aleshores no hem parat de crèixer. Actualment ja som més de 80 socis i 
cada any anem augmentant la nostra massa social. El nostre objectiu principal és gaudir de l’atletisme popular participant en 
curses i realitzant activitats que permetin la difusió de l’atletisme de fons. Tot i això, però, no és difícil veure atletes del nostre 
club a dalt dels podis en bona part de les curses populars en què participem.

El club organitza cada any una prova en pista: el Critèrium 
1.000 m de Granollers, una prova de 1.000 m en pista que 
permet als atletes del club i de la comarca participar en una 
prova en pista. L’any passat vam recuperar la cursa de les 
Franqueses, sota un nou format: els 10 de les Franqueses, una 
cursa de 10 km de caràcter solidari a benefici de la recerca 
contra el càncer de ronyó. A l’edició del 2013 hi han participat 
més de 600 corredors tot i el mal temps que es preveia. També 
el nostre club col·labora activament en el programa d'entrenaments per preparar la mitja marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

El club està obert a tots els corredors que vulguin córrer amb nosaltres. Els nostres horaris d’entrenament habituals són dilluns, 
diimecres i divendres a les 20 h, i diumenge a les 8 h. Per a més informació es pot consultar el nostre web www.a4elkm.com o 
adreçar-se a administracio@a4elkm.com.

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA HANDBOL LES FRANQUESES

Benvolguts amics i amigues de l’handbol i de l’esport en general de LF!!!

Ja ha passat com si res una altra temporada i ja en comencem una de nova, la 2013/2014. Ens toca fer un any més el resum de 
la darrera temporada esportiva de l’handbol 2012/2013 i podem dir molt orgullosos des del club AEHLF i des del PME que ha 
estat un altre any exitós en tots els aspectes. Hem crescut en equips i en nombre de jugadors i ja en som 13 des de l’escola fins 
a l’equip sènior masculí i un total de 165 jugadors/es. Tot això vol dir més dedicació, més entrenadors i tècnics, més coordinació 
entre tots i sobretot més diners, cosa que desgraciadament avui no hi ha. Tot i això, aprofitant bé els recursos hem pogut fer les 
mateixes activitas com cada any, com són: el V Torneig de Festa Major Joan Sanpera, el V Torneig de Nadal memorial Joan 
Bufí, l’organització i participació al XIV Torneig de la Granollers CUP 2013, i com a esdeveniment especial vam col·laborar, 
mitjançant el Patronat Municipal de Cultura de LF, en els actes de celebració del Centenari de l´Ajuntament 1912-2012, organit-
zant un torneig de diferents categories amb un gran nivell de participació i esportiu amb clubs convidats d’arreu de Catalunya.

Vull aprofitar per felicitar la tasca que fan el entrenadors i monitors del PME, la gran majoria dels quals són jugadors dels equips 
del PME i de l’AEHLF. Sense ells tot això no seria possible de dur a terme. Gràcies, mil gràcies a tots ells!!!

Per la part esportiva, grandíssima temporada de l’equip aleví masculí entrenat per Álex García, que va guanyar la lliga CEVO. I 
també de l’infantil masculí de Joel Montava, una magnífica temporada amb el 4t lloc a la lliga, campions al torneig Internacional 
de Callella i una grandíssima Granollers CUP que passarà a la història del club pel partit épic contra el Barça. Molt bé nois, 
felicitats!

El cadet masculí de Santi Tomàs, felicitar-los pel 4t lloc a la lliga i encoratjar-los a seguir lluitant cada dia, ànims!

Pel que fa a l’infantil femení, la repetició de cada any: primeres en gairebé tot. Les noies d’en Xavier Corbi no volen baixar el 
llistó mai: campiones de lliga de 1a Catalana, subcampiones de Catalunya, subcampiones de Copa, 8è lloc a la Granollers Cup i 
un magnific 2n lloc als sectors del campionat d’Espanya a Elx, perdent el darrer partit contra les actuals campiones d’Espanya, 
el BM Roquetas de Mar d’Almeria.

La temporada de les cadets cal classificar-la amb un 10. Podem estar molt orgullosos d’elles ja que van començar la temporada 
molt minvades de gent per lesions i amb l’ajuda de jugadores de l’equip infantil van poder tirar endavant fent una 4a posició a la 
lliga, passant del Top 8 Catalunya i classificar-se per al Top 4 per jugar els campionats d’Espaya que es van celebrar a Castro 
Urdiales, on van quedar terceres perdent davant el millor equip d’Espanya actualment i campió com és el BM Villaverde de 
Madrid. Però no en van tenir prou que van jugar la Granollers Cup 2013 i amb una confiança increïble, unió, disciplina i bon joc 
es van proclamar CAMPIONES sense rivals a la pista i  autoritat absoluta, ja que era un torneig molt desitjat per elles, pel club i 
en què portaven moltes edicions arribant fins a les semis.

Per últim, gran temporada la del sénior masculí, que va aconseguir la 2a posició de la lliga de 3a Catalana i l’ascens a la 
categoria superior. Un equip compacte, capitanejat per Santi Tomàs i molt ben dirigit a la banqueta per Santi Jubany i el nostre 
“Bruixot de l’Handbol”, Carles Viñallonga.

Ja per acabar, agrair a tots els pares i mares que són socis de l’entitat la seva col·laboració econòmica cada temporada, al PME 
i Ajuntament i a totes aquelles persones i empreses que col·laboren com a patrocinadors de forma altruista i que fan viable el 
nostre club.

Molt atentament,

Rafel Rosario
President AEHLF 

CLUB FUTBOL LES FRANQUESES

El passat més de juliol es va donar per finalitzada la temporada 2012-13, implicant en competicions a uns 250 jugadors entre la 
Federació Catalana de Futbol i el Consell Esportiu del Vallès Oriental.
Els èxits més destacats dels nostres equips han estat: 

-En primer lloc, l’ascens del benjamí A a la nova categoria de Preferent, la màxima de Catalunya.
-Campionat de Lliga aconseguit pel prebenjamí D.
-Les tres segones posicions del juvenil, el cadet A i l’infantil A.
-Les posicions davanteres en els seus campionats de l’Escola Blaus; del prebenjamí A i B; del benjamí B i C;  de l’aleví A i 

C; i de l’infantil A.
-El bon paper formatiu de l’Escola Blancs, prebenjamí E i C, aleví B i D, l’infantil B, el  cadet B i el juvenil B.

Per tant, endarrere queden 9 mesos de treball dels nostres 20 equips de futbol base i del primer equip, fent un balanç molt 
positiu amb una interacció excel·lent entre els grups humans d’entrenadors, ajudants, coordinador, jugadors, junta directiva i 
afeccionats del nostre club. A més, creiem que hem sembrat les llavors per a aquesta nova temporada en la que estem 
immersos, seguint creient amb el treball i l’esforç de tots des del primer a l’últim dia, entrenament rere entrenament i patit rere 
partit. Per això, aquesta nova temporada 2013-14 hem introduït una nova organització amb dos coordinadors (David García des 
d’escola fins a benjamí, i Xavi Parra des d’aleví fins a juvenil),  
i un gerent econòmic i esportiu per a tot el club (David García). 
La suma de tots ells conjuntament amb la resta d’equips 
tècnics de tots els nostres equips ens ha portat a desenvolu-
par un treball evolutiu, amb una programació d’entrenaments 
repartits per mesos, on es van marcant tots els continguts 
tècnics, tàctics i psicològics per edats i categories per tal que 
tots els nostres jugadors millorin globalment i s’identifiquin 
amb un mateix model de joc per a tots. Hem passat dels 20 
equips de futbol base de la temporada anterior als 21 d’aquesta (un nou benjamí) i també amb un nou projecte per al nostre 
primer equip on la plantilla es totalment nova gràcies al treball de l’entrenador Manolo Parralo i del seu ajudant Jordi Jornet, que 
actualment es situen líders del grup 5 de la Tercera Catalana.

Aquests són els nostres equips d’aquesta temporada: Primer equip: Tercera Catalana; Juvenil: Segona Divisió Catalana; Cadet 
A: Primera Divisió Catalana; Cadet B: Segona Divisió Catalana; Infantil A: Segona Divisió Catalana; Infantil B: Segona Divisió 
Catalana; Aleví A: Segona Divisió Catalana; Aleví B: Tercera Divisió Catalana; Aleví C: Tercera Divisió Catalana; Aleví D: Tercera 
Divisió Catalana; Benjamí A: Preferent Catalana; Benjamí B: Segona  Divisió Catalana; Benjamí C: Tercera  Divisió Catalana; 
Benjamí D: Tercera  Divisió Catalana; Prebenjamí A: Prebenjamí 7 Campionat de Lliga; Prebenjamí B: Prebenjamí 7 Campionat 
de Lliga; Prebenjamí C: Prebenjamí 7 Campionat de Lliga; Prebenjamí D: Prebenjamí 7 Campionat de Lliga; Prebenjamí E: 
Prebenjamí 7 Campionat Consell Esportiu Vallès Oriental; Escola Blaus: Escoles Campionat Consell Esportiu Vallès Oriental; 
Escola Blancs: Escoles Campionat Consell Esportiu Vallès Oriental.

Aquest increment d’equips i jugadors fa que aquest any ens situem amb més de 300 jugadors i amb un balanç més que positiu 
en els tres mesos que portem ocupant les posicions davanteres en quasi totes les competicions que estem disputant.

CLUB ESPORTIU LLERONA

La temporada 2012-13 podem assegurar que ha estat una de les millors, sinó la millor, de la història del Club. Amb un rècord de 
nombre total d’equips, 23, i un rècord també d’ascensos amb tres en total, tot i no sent en algunes etapes la competició 
l’objectiu prioritari del club. No obstant, el treball curós amb paciència dóna també aquests premis.

Tots els ascensos són meritoris de per si, però si n’hem de destacar algun és el de l’amateur femení de Dani Sola, que després 
d’una brillant temporada assolia el campionat de Primera 
divisió i el tan desitjat ascens a Preferent. Brillant el futbol i la 
forma de comportar-se de les jugadores blaves. 

També brillant va ser la temporada del cadet A, que després 
de lluitar pel campionat durant tot el curs va acabar assolint 
l’ascens de categoria a Primera divisió. I no menys especta-
cular va ser l’any del benjamí A, encapçalat per Xavi Díaz i 
Joan Closa, els formadors de l’equip. Els joves lleronins van 
mostrar un progrés inimaginable que els va conduir a un 
ascens tan impensable com merescut.

A part dels tres ascensos, un de futbol formatiu 7, un de futbol formatiu 11 i l’últim en etapa de rendiment, cal fer menció com ja 
és norma habitual que la temporada va servir també per seguir fomentant els valors formatius que inculca el futbol i també a 
l’excel·lent comportament de tots els seus integrants, norma bàsica imprescindible d’aquest Club.

Acabada una temporada tan brillant com l’anterior, els reptes que es presenten són cada vegada més il·lusionants. Seguir 
creixent en la base femenina, mantenir l’essència dels valors de l’esport en etapes de rendiment seran les primícies per a 
aquesta temporada 2013-14, que esperem sigui tan fructífera o més que l’anterior.

CLUB BÀSQUET LES FRANQUESES

Un altre any i una altra temporada més amb objectius complerts i alguns que s’han de millorar. Aquesta temporada hem 
inaugurat el web www.cblesfranqueses.com. Després de diversos intents hem estat capaços d’avançar i està disponible per a 
tota la secció de bàsquet de les Franqueses del Vallès. La inauguració es va portar a terme el dia de la II Cloenda de fi de 
temporada. Aquest any hi ha hagut molta participació i col·laboració.  

En l’àmbit esportiu tenim diverses lectures sobre els equips. El sènior femení ha aconseguit pujar de categoria, però per altra 
banda l’equip s’ha desfet perquè no hi han continuat algunes jugadores, les més veteranes, i s’ha hagut de començar des de 
zero.

El sènior masculí A, després de fer una gestió amb la Federació, ha estat en la categoria de Primera catalana, una categoria de 
gran nivell, on els resultats no han estat satisfactoris, però hem valorat positivament l’experiència que han viscut els seus 
jugadors. Pel que fa al sènior masculí B, ha tingut un començament ple de sobresalts, amb altes i baixes i diversos canvis 
d’entrenador fins a l’arribada de l’actual, i s’ha pogut reconduir el rumb en positiu amb tres jugadors doblant amb el sènior A i 
donant-li suport.

L’equip sub-21 femení va creixent amb les incorporacions del Patronat i de cara a aquesta temporada podrem veure uns 
resultats positius. Els dos equips sub-21 masculins han anat millorant a mesura que passava la temporada, però aquesta 
categoria té moltes desigualtats a causa de l’edat que tenen els jugadors i els compromisos que comporta, i s’ha hagut de fer 
malabarismes perquè no es desmuntessin els equips formats. Del júnior, cal dir que també ha estat una sorpresa com el sènior 
femení. Aquests nanos van forts i han fet una temporada espectacular d’entrenaments i partits.

En l’àmbit social, a banda de la creació del web del club, de la consolidació de l’equip de veterans i de la cloenda, continuem 
col·laborant amb el Patronat i l’Ajuntament, participant en els actes de celebració del Centenari de l’edifici consistorial, en el 

Carnestoltes, en el 30è aniversari del PME, en la caminada popular, en la festa 
major, etc., perquè puguem gaudir d’aquestes activitats tots junts i continuar fent 
una gran família.

Gràcies per la vostra col·laboració, implicació i suport.

Esteve Moliner Soler
President del Club Bàsquet Les Franqueses

CLUB CICLISTA CORRÓ D’AMUNT

Durant l’any 2013 el Club Ciclista Corró d’Amunt ha continuat organitzant diverses competicions i activitats. En destaquem les 
següents:

•Al mes d’abril va tenir lloc l’Open de Barcelona i la Kid Cup. A l’Open van participar un total de 300 corredors sobre un circuit 
d’uns sis quilòmetres, al qual s’havien de donar entre 3 i 7 voltes en funció de la categoria dels participants. A la Kid Cup hi van 
participar 120 nens d’entre 10 i 15 anys sobre un circuit més curt però força exigent per a la seva 
edat. Un cop més els participants i la Federació Catalana de Ciclisme van felicitar el club per 
l’organització i el disseny del recorregut, que com de costum tenia alguna variació respecte al de 
l’any anterior.

•Al mes de maig s’estrena la secció de trail-running del Club amb la innovadora prova “El 
Trencacoll”. Per a aquesta prova es va recuperar un antic camí del poble, que és el que li dóna el 
nom. La prova va consistir en dos recorreguts (de 10 km i 21 km), que permetien descobrir a la 
perfecció l’orografia de la zona, combinant trams ràpids de pista amb trams de corriols més 
tècnics. El primer guanyador de la prova va ser el corredor local Quim Magan, que la setmana 
anterior havia participat a la “Transvulcania”, una de les ultra trails més dures i conegudes del 
calendari internacional. El gran èxit quant al nombre de participants i el suport rebut a les xarxes 
socials ha fet que aquesta prova entri de forma definitiva al calendari del club.
 
•Un any més i coincidint amb els actes de la Festa Major, a finals de juliol es va realitzar la Caminada Nocturna, amb un nou 
rècord de participants: 430 persones entre adults i nens. Aquest any hi havia com a reclam un nou recorregut, que va permetre 
als participants descobrir nous racons nocturns del nostre poble. Formant part també de la Festa Major, el dissabte, es va 
organitzar l’acte ‘Vine a esmorzar en bicicleta’, on petits i grans van gaudir d’un recorregut apte per a tothom. En acabar vàrem 
esmorzar i jugar al bosc.

•La temporada s’ha tancat amb la celebració de la darrera prova de la ‘1ª Challenge resistència BTT del Vallès’. Aquest 
campionat ha constat de 4 proves de 3 hores de resistència celebrades a diferents municipis del Vallès Oriental. En categoria 
sènior van participar un total de 60 equips de dos corredors. Una de les novetats d’aquesta prova era que comptava amb una 
prova específica per a nens, a la qual van participar uns 50 futurs campions.

Ja estem treballant en el calendari del 2014 que contindrà novetats importants.
Salut i km’s!!!

CLUB DE TIR AMB ARC LES FRANQUESES

Una altra temporada ha passat i es pot dir que el Club de Tir amb Arc Les Franqueses hem crescut com a club establint, d'una 
banda, millores a nivell material, i de l’altra, introduint canvis en la manera d'entendre la relació entre els socis i innovant en la 
forma de plantejar-nos la didàctica del tir amb arc.

Pel nostre club passen moltes persones al llarg de l'any per practicar el nostre esport. Poden ser els socis habituals, els nens i 
nenes de diferents escoles de les Franqueses, els xavals catalans de totes les categories que vénen a tecnificar-se per als 
Campionats d'Espanya, i per descomptat, els iniciats que vénen 
a provar per primera vegada el que és el tir amb arc. Per a 
nosaltres, tots tenen la mateixa importància. Intentem que 
tothom, dins del club, gaudeixi i estigui còmode dins de les 
nostres possibilitats. Buscant aquesta comoditat, a la nostra sala 
s'ha instal·lat parquet des de la zona de recepció fins a la línia de 
tir, i també s'han introduït millores al mobiliari. Abans de finals 
d'aquest any ampliarem la zona de parquet fins a la línia dels 
divuit metres. Aquesta temporada vam tornar a reprendre la 
idea de crear una lliga interna dins del club que afavorís la 
relació entre els socis. Va constar de quatre tirades repartides en diferents diumenges i es pot dir que va ser un èxit. Els socis 
van poder gaudir de la camaraderia i també del repte d'enfrontar-se amb els seus companys de club. Ja està planificada una 
nova lliga per a la nova temporada.

Quant a la didàctica del tir amb arc, un apartat que per a nosaltres és molt important, cal dir que el nostre club ha estat elegit 

per la Federació Catalana de Tir amb Arc per a la celebració de diverses concentracions de tecnificació amb l'objectiu de la 
preparació de Campionats d'Espanya. Les nostres instal·lacions són de les poques homologades dins del territori català i 
presenten unes condicions excel·lents per a la pràctica d'aquest esport. Aspirem pròximament a comptar amb una línia de tir 
que millori notablement les instal·lacions del camp exterior.

El club segueix apostant per la seva Escola de Tir amb Arc, lloc on els xavals de les Franqueses i del seu entorn creixen com a 
arquers i com a persones. És un dels aspectes que més cuidem i al que donem més suport. És el planter de futurs campions. 
Des del Club de Tir amb Arc Les Franqueses ens sentim orgullosos de poder aportar la visió del nostre esport al municipi dels 
Franqueses del Vallès, oferint sempre el nostre club a qualsevol persona que vulgui iniciar-se en aquest bell esport. Així mateix, 
agraïm la bona entesa i la col·laboració que existeix amb l'Ajuntament de les Franqueses, així com amb el Patronat Municipal 
d’Esports.

AE GRUP FONDISTES BELLAVISTA

Durant tot l’any participem en entrenaments pel municipi. Tenim un poble excel·lent per a la pràctica del nostre esport. També 
participem a les curses i marxes que es celebren a Catalunya i a la resta d’Espanya, i en algunes maratons internacionals. La 
nostra finalitat és fer esport per fer salut i amistat.

L’AEG Fondistes Bellavista organitza la coneguda i famosa cursa de Bellavista. Aquest any hem celebrat 27 edicions amb una 
participació total de 750 participants. Va fer un dia esplèndid per córrer, tot estava previst per als corredors. Durant la cursa es 
van repartir 4.000 ampolles d’aigua, 300 litres de begudes refrescants, es van 
repartir 1.000 entrepans per a tots els corredors i voluntaris. A cadascú se li va lliurar 
una bossa amb productes de les empreses col·laboradores, i  a més tothom va rebre 
com a obsequi una samarreta tècnica i uns pantalons de corredor. Aquest any un 27 
per cent dels participants a la cursa de Bellavista eren dones. Es va notant any 
darrere any l’augment de les participants femenines. El proper any 2014 intentarem 
fer la cursa més solidaria si cap (recollida d’aliments...). La data de la cursa de 
Bellavista 2014 serà el 15 de juny. Aprofitem per agrair i felicitar tots els voluntaris, ja 
que sense ells no es podrien celebrar aquests esdeveniments. La crisi també ha 
arribat per als que organitzem les curses populars, cada vegada costa més organit-
zar, ja que no rebem cap col·laboració econòmica dels comerços que antigament ho feien. El 90 per cent del cost de l’activitat el 
paga el corredor amb la seva aportació. 

Agraïm al Patronat Municipal d’Esports i a tots els seus membres la seva col·laboració. Això també ho fem extensible a l’àrea 
de Cultura i a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. Esperem que aquest proper any puguem celebrar la XXVIII cursa de 
Bellavista 2014. 

CLUB ESPORTIU KARATE NOCACHI LES FRANQUESES

10 anys del Nokachi. Aquesta temporada ha estat molt especial per a Agustín Núñez i Montse Marín, ja que fa 10 anys que 
van iniciar un somni, una il·lusió i un repte. El 2 de novembre de 2003 van obrir les portes d’un club que avui en dia destaca pels 

seus excel·lents resultats, tant a nivell regional com nacional, però sobretot el que 
destaca i caracteritza el dojo es la companyonia, treball i unió que hi ha darrere de tots 
aquests anys de constància i esforç i d’aquests 200 alumnes que en formen part.
 
Enguany s’han assolit moltíssims pòdiums en les categories de kata i de kumite, sent 
així el club que encapçala el rànquing a nivell regional. A nivell nacional cal destacar el 
campió d’Espanya Jordi Valdivia en categoria infantil pre-kumite i els dos bronzes de 
Juan Sánchez i Roger Burriel en categoria kumite juvenil. També anomenar Marta de 

Sande, que segueix formant part de la tecnificació de la Federació Espanyola de Karate i que va ser convocada per assistir a les 
preseleccions del Campionat del Món. Aquesta temporada s’han incorporat les classes de pares i mares d’alumnes que s’han 
iniciat al karate. Ha estat molt gratificant poder realitzar classes on els pares aprenen dels fills i gaudeixen compartint el mateix 
esport i art marcial.
 
I per últim, un any més, el IV Trofeu Equips Nokachi, on hi va haver una gran participació de més de 400 competidors i on 
l’organització, formada per membres del club, va ser un èxit. Ara cal seguir treballant per mantenir aquest nivell d’èxits i, 
sobretot, per poder seguir gaudint de la il·lusió de treball com si fos el primer dia.

GIMNÀS OKAMISHIN

El gimnàs Okamishin continua portant a terme una activitat pedagògica amb els nostres nens, a qui inculquem les regles 
bàsiques del judo, que són les mateixes que hem de seguir a la nostra vida 
quotidiana, com són la lleialtat, l’honestedat, el respecte i la companyonia. 
També hem participat en competicions tant estatals com internacionals. En 
destaca la medalla de bronze aconseguida en els Campionats d’Europa de 
Judo de veterans. Cal destacar també les actuacions del club amb els seus 
alumnes en esdeveniments solidaris, com el Taiaki celebrat per la Federació 
de Judo en les recollides d’aliments o la campanya per a la recollida de 
diners per a l’operació de Riki. Donem les gràcies a tots els que han participat en aquests esdeveniments, perquè sempre que 
ens necessitin allà estarem. Us recordem les nostres activitats i horaris:
-Judo: dilluns i dimecres, de 18.30 a 21.30 h (nens a partir de 4 anys)
-Ju Jitsu: dimarts i dijous, de 20.30 a 21.30 h
-Iaido: dimarts i dijous, de 19.30 a 20.30 h

UCF UNIÓ CICLISTA LES FRANQUESES

Febrer: es disputa la mítica marxa BTT de la UCF “L’aventura és l’aventura” amb un recorregut de 40 km i 25 km amb sortida i 
arribada al Parc de Milpins. Un any més, en destaca l’èxit participatiu amb 370 ciclistes i l’alt nivell d’aquests. Finalment es va 
imposar el corredor Marc Trayter, en categoria masculina, i Anna Villar, en categoria femenina.

Abril: com ja és tradició, l’equip UCF-Bicicletes Segú va participar amb un gran nombre de corredors a una de les proves més 
mítiques dins del calendari espanyol: La Maratón de los Monegros. Els seus 119 Km de recorregut en BTT (i ciclocròs) fan 
d’aquesta una de les proves més exigents en què la UCF participa dutant l’any. L’equip UCF-Bicicletes Segú va obtenir un 
magnífic resultat classificant-se 15è a la classificació per equips. Destacar també la gran actuació d’en Santi Segú amb la 15a 
posició a la classificació general de la prova. El dia 16 la UCF va dur a terme un acte social, on s’obsequià amb un tricicle 
adaptat el company Toni Moya, que va patir un ictus que li impedia gaudir del ciclisme en condicions. L’acte va tenir lloc a la 
plaça de la Corona de Granollers, fet que va despertar l’interés i les emocions de molta gent. Cal destacar que una part del 
finançament del tricicle va venir d’una ajuda aportada pels participants de la prova BTT de la UCF “L’Aventura és l’aventura”.

Setembre: el dia 14, coincidint amb la Festa Major, la UCF organitza ‘La Gran Clàssica de les Franqueses’, una autèntica cursa 
de ciclisme on es va poder gaudir d’un gran nivell dels corredors de les categories Elit, Sub-23 i Master 30. El corredor francès 
Cedric Eustache es va acabar imposant a la prova amb un 
temps de 2 hores i 41 minuts. Quant a la representació de 
l’equip UCF-Bicicletes Segú, el corredor Santi Segú va aconse-
guir una gran victòria en la categoria Màster 30. Com ja és 
tradició, el dia 22 la UCF va organitzar el Campionat de Contra-
rellotge Individual. 

A diferència dels altres anys, enguany es va disputar tot el 
campionat el mateix dia, fent la primera contrarellotge a Corró 
d’Amunt i la segona a Figaró-Montmany. El guanyador absolut 
va ser Santi Segú que, tot i acabar en segona posició i per 
darrere de Miquel Novelles a la crono de Corró d’Amunt, va protagonitzar una espectacular ascenció a Montmany que li va 
acabar donant la victòria. En les diferents categories, els guanyados van ser els següents: Fèmina, Laura Cunillera; Elit, Oriol 
Aguilera; Master 30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; Master 50, Chris Goere.

Octubre: per quart any consecutiu es va disputar el ‘Gran Premi Guess’ al parc de Milpins de Corró d’Avall, la primera prova de 
la Copa Catalana de Ciclocròs d’aquesta temporada, amb la participació de 127 ciclistes. Es van disputar tres curses, una per a 
les categories d’aleví, infantil i cadet, una altra per a les categories júnior, fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la darrera per a 
master 30, elit i sub 23. El guanyador de la cursa en Elit va ser Tomàs Misser. Pel que fa als resultats obtinguts per la UCF, cal 
destacar el segon lloc de Santi Segú a la categoria Master 30, la segona posició de Marc Ortega a la Master 40, i la victòria 
d’Antoni Serra en Master 60.

Novembre: un any més, la UCF col·labora amb la II Cursa Benèfica ‘Els 10 km de les Franqueses’.

Desembre: celebració del Sopar de Nadal de la Unió Ciclista, resum de la temporada i agraïment a tots els socis i col·laboradors 
que cada any fan possible que la UCF pugui seguir superant-se.
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CLUB D’ATLETISME A 4 EL KM

El Club d'Atletisme A 4 el km va nèixer el 2006 i des d’aleshores no hem parat de crèixer. Actualment ja som més de 80 socis i 
cada any anem augmentant la nostra massa social. El nostre objectiu principal és gaudir de l’atletisme popular participant en 
curses i realitzant activitats que permetin la difusió de l’atletisme de fons. Tot i això, però, no és difícil veure atletes del nostre 
club a dalt dels podis en bona part de les curses populars en què participem.

El club organitza cada any una prova en pista: el Critèrium 
1.000 m de Granollers, una prova de 1.000 m en pista que 
permet als atletes del club i de la comarca participar en una 
prova en pista. L’any passat vam recuperar la cursa de les 
Franqueses, sota un nou format: els 10 de les Franqueses, una 
cursa de 10 km de caràcter solidari a benefici de la recerca 
contra el càncer de ronyó. A l’edició del 2013 hi han participat 
més de 600 corredors tot i el mal temps que es preveia. També 
el nostre club col·labora activament en el programa d'entrenaments per preparar la mitja marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

El club està obert a tots els corredors que vulguin córrer amb nosaltres. Els nostres horaris d’entrenament habituals són dilluns, 
diimecres i divendres a les 20 h, i diumenge a les 8 h. Per a més informació es pot consultar el nostre web www.a4elkm.com o 
adreçar-se a administracio@a4elkm.com.

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA HANDBOL LES FRANQUESES

Benvolguts amics i amigues de l’handbol i de l’esport en general de LF!!!

Ja ha passat com si res una altra temporada i ja en comencem una de nova, la 2013/2014. Ens toca fer un any més el resum de 
la darrera temporada esportiva de l’handbol 2012/2013 i podem dir molt orgullosos des del club AEHLF i des del PME que ha 
estat un altre any exitós en tots els aspectes. Hem crescut en equips i en nombre de jugadors i ja en som 13 des de l’escola fins 
a l’equip sènior masculí i un total de 165 jugadors/es. Tot això vol dir més dedicació, més entrenadors i tècnics, més coordinació 
entre tots i sobretot més diners, cosa que desgraciadament avui no hi ha. Tot i això, aprofitant bé els recursos hem pogut fer les 
mateixes activitas com cada any, com són: el V Torneig de Festa Major Joan Sanpera, el V Torneig de Nadal memorial Joan 
Bufí, l’organització i participació al XIV Torneig de la Granollers CUP 2013, i com a esdeveniment especial vam col·laborar, 
mitjançant el Patronat Municipal de Cultura de LF, en els actes de celebració del Centenari de l´Ajuntament 1912-2012, organit-
zant un torneig de diferents categories amb un gran nivell de participació i esportiu amb clubs convidats d’arreu de Catalunya.

Vull aprofitar per felicitar la tasca que fan el entrenadors i monitors del PME, la gran majoria dels quals són jugadors dels equips 
del PME i de l’AEHLF. Sense ells tot això no seria possible de dur a terme. Gràcies, mil gràcies a tots ells!!!

Per la part esportiva, grandíssima temporada de l’equip aleví masculí entrenat per Álex García, que va guanyar la lliga CEVO. I 
també de l’infantil masculí de Joel Montava, una magnífica temporada amb el 4t lloc a la lliga, campions al torneig Internacional 
de Callella i una grandíssima Granollers CUP que passarà a la història del club pel partit épic contra el Barça. Molt bé nois, 
felicitats!

El cadet masculí de Santi Tomàs, felicitar-los pel 4t lloc a la lliga i encoratjar-los a seguir lluitant cada dia, ànims!

Pel que fa a l’infantil femení, la repetició de cada any: primeres en gairebé tot. Les noies d’en Xavier Corbi no volen baixar el 
llistó mai: campiones de lliga de 1a Catalana, subcampiones de Catalunya, subcampiones de Copa, 8è lloc a la Granollers Cup i 
un magnific 2n lloc als sectors del campionat d’Espanya a Elx, perdent el darrer partit contra les actuals campiones d’Espanya, 
el BM Roquetas de Mar d’Almeria.

La temporada de les cadets cal classificar-la amb un 10. Podem estar molt orgullosos d’elles ja que van començar la temporada 
molt minvades de gent per lesions i amb l’ajuda de jugadores de l’equip infantil van poder tirar endavant fent una 4a posició a la 
lliga, passant del Top 8 Catalunya i classificar-se per al Top 4 per jugar els campionats d’Espaya que es van celebrar a Castro 
Urdiales, on van quedar terceres perdent davant el millor equip d’Espanya actualment i campió com és el BM Villaverde de 
Madrid. Però no en van tenir prou que van jugar la Granollers Cup 2013 i amb una confiança increïble, unió, disciplina i bon joc 
es van proclamar CAMPIONES sense rivals a la pista i  autoritat absoluta, ja que era un torneig molt desitjat per elles, pel club i 
en què portaven moltes edicions arribant fins a les semis.

Per últim, gran temporada la del sénior masculí, que va aconseguir la 2a posició de la lliga de 3a Catalana i l’ascens a la 
categoria superior. Un equip compacte, capitanejat per Santi Tomàs i molt ben dirigit a la banqueta per Santi Jubany i el nostre 
“Bruixot de l’Handbol”, Carles Viñallonga.

Ja per acabar, agrair a tots els pares i mares que són socis de l’entitat la seva col·laboració econòmica cada temporada, al PME 
i Ajuntament i a totes aquelles persones i empreses que col·laboren com a patrocinadors de forma altruista i que fan viable el 
nostre club.

Molt atentament,

Rafel Rosario
President AEHLF 

CLUB FUTBOL LES FRANQUESES

El passat més de juliol es va donar per finalitzada la temporada 2012-13, implicant en competicions a uns 250 jugadors entre la 
Federació Catalana de Futbol i el Consell Esportiu del Vallès Oriental.
Els èxits més destacats dels nostres equips han estat: 

-En primer lloc, l’ascens del benjamí A a la nova categoria de Preferent, la màxima de Catalunya.
-Campionat de Lliga aconseguit pel prebenjamí D.
-Les tres segones posicions del juvenil, el cadet A i l’infantil A.
-Les posicions davanteres en els seus campionats de l’Escola Blaus; del prebenjamí A i B; del benjamí B i C;  de l’aleví A i 

C; i de l’infantil A.
-El bon paper formatiu de l’Escola Blancs, prebenjamí E i C, aleví B i D, l’infantil B, el  cadet B i el juvenil B.

Per tant, endarrere queden 9 mesos de treball dels nostres 20 equips de futbol base i del primer equip, fent un balanç molt 
positiu amb una interacció excel·lent entre els grups humans d’entrenadors, ajudants, coordinador, jugadors, junta directiva i 
afeccionats del nostre club. A més, creiem que hem sembrat les llavors per a aquesta nova temporada en la que estem 
immersos, seguint creient amb el treball i l’esforç de tots des del primer a l’últim dia, entrenament rere entrenament i patit rere 
partit. Per això, aquesta nova temporada 2013-14 hem introduït una nova organització amb dos coordinadors (David García des 
d’escola fins a benjamí, i Xavi Parra des d’aleví fins a juvenil),  
i un gerent econòmic i esportiu per a tot el club (David García). 
La suma de tots ells conjuntament amb la resta d’equips 
tècnics de tots els nostres equips ens ha portat a desenvolu-
par un treball evolutiu, amb una programació d’entrenaments 
repartits per mesos, on es van marcant tots els continguts 
tècnics, tàctics i psicològics per edats i categories per tal que 
tots els nostres jugadors millorin globalment i s’identifiquin 
amb un mateix model de joc per a tots. Hem passat dels 20 
equips de futbol base de la temporada anterior als 21 d’aquesta (un nou benjamí) i també amb un nou projecte per al nostre 
primer equip on la plantilla es totalment nova gràcies al treball de l’entrenador Manolo Parralo i del seu ajudant Jordi Jornet, que 
actualment es situen líders del grup 5 de la Tercera Catalana.

Aquests són els nostres equips d’aquesta temporada: Primer equip: Tercera Catalana; Juvenil: Segona Divisió Catalana; Cadet 
A: Primera Divisió Catalana; Cadet B: Segona Divisió Catalana; Infantil A: Segona Divisió Catalana; Infantil B: Segona Divisió 
Catalana; Aleví A: Segona Divisió Catalana; Aleví B: Tercera Divisió Catalana; Aleví C: Tercera Divisió Catalana; Aleví D: Tercera 
Divisió Catalana; Benjamí A: Preferent Catalana; Benjamí B: Segona  Divisió Catalana; Benjamí C: Tercera  Divisió Catalana; 
Benjamí D: Tercera  Divisió Catalana; Prebenjamí A: Prebenjamí 7 Campionat de Lliga; Prebenjamí B: Prebenjamí 7 Campionat 
de Lliga; Prebenjamí C: Prebenjamí 7 Campionat de Lliga; Prebenjamí D: Prebenjamí 7 Campionat de Lliga; Prebenjamí E: 
Prebenjamí 7 Campionat Consell Esportiu Vallès Oriental; Escola Blaus: Escoles Campionat Consell Esportiu Vallès Oriental; 
Escola Blancs: Escoles Campionat Consell Esportiu Vallès Oriental.

Aquest increment d’equips i jugadors fa que aquest any ens situem amb més de 300 jugadors i amb un balanç més que positiu 
en els tres mesos que portem ocupant les posicions davanteres en quasi totes les competicions que estem disputant.

CLUB ESPORTIU LLERONA

La temporada 2012-13 podem assegurar que ha estat una de les millors, sinó la millor, de la història del Club. Amb un rècord de 
nombre total d’equips, 23, i un rècord també d’ascensos amb tres en total, tot i no sent en algunes etapes la competició 
l’objectiu prioritari del club. No obstant, el treball curós amb paciència dóna també aquests premis.

Tots els ascensos són meritoris de per si, però si n’hem de destacar algun és el de l’amateur femení de Dani Sola, que després 
d’una brillant temporada assolia el campionat de Primera 
divisió i el tan desitjat ascens a Preferent. Brillant el futbol i la 
forma de comportar-se de les jugadores blaves. 

També brillant va ser la temporada del cadet A, que després 
de lluitar pel campionat durant tot el curs va acabar assolint 
l’ascens de categoria a Primera divisió. I no menys especta-
cular va ser l’any del benjamí A, encapçalat per Xavi Díaz i 
Joan Closa, els formadors de l’equip. Els joves lleronins van 
mostrar un progrés inimaginable que els va conduir a un 
ascens tan impensable com merescut.

A part dels tres ascensos, un de futbol formatiu 7, un de futbol formatiu 11 i l’últim en etapa de rendiment, cal fer menció com ja 
és norma habitual que la temporada va servir també per seguir fomentant els valors formatius que inculca el futbol i també a 
l’excel·lent comportament de tots els seus integrants, norma bàsica imprescindible d’aquest Club.

Acabada una temporada tan brillant com l’anterior, els reptes que es presenten són cada vegada més il·lusionants. Seguir 
creixent en la base femenina, mantenir l’essència dels valors de l’esport en etapes de rendiment seran les primícies per a 
aquesta temporada 2013-14, que esperem sigui tan fructífera o més que l’anterior.

CLUB BÀSQUET LES FRANQUESES

Un altre any i una altra temporada més amb objectius complerts i alguns que s’han de millorar. Aquesta temporada hem 
inaugurat el web www.cblesfranqueses.com. Després de diversos intents hem estat capaços d’avançar i està disponible per a 
tota la secció de bàsquet de les Franqueses del Vallès. La inauguració es va portar a terme el dia de la II Cloenda de fi de 
temporada. Aquest any hi ha hagut molta participació i col·laboració.  

En l’àmbit esportiu tenim diverses lectures sobre els equips. El sènior femení ha aconseguit pujar de categoria, però per altra 
banda l’equip s’ha desfet perquè no hi han continuat algunes jugadores, les més veteranes, i s’ha hagut de començar des de 
zero.

El sènior masculí A, després de fer una gestió amb la Federació, ha estat en la categoria de Primera catalana, una categoria de 
gran nivell, on els resultats no han estat satisfactoris, però hem valorat positivament l’experiència que han viscut els seus 
jugadors. Pel que fa al sènior masculí B, ha tingut un començament ple de sobresalts, amb altes i baixes i diversos canvis 
d’entrenador fins a l’arribada de l’actual, i s’ha pogut reconduir el rumb en positiu amb tres jugadors doblant amb el sènior A i 
donant-li suport.

L’equip sub-21 femení va creixent amb les incorporacions del Patronat i de cara a aquesta temporada podrem veure uns 
resultats positius. Els dos equips sub-21 masculins han anat millorant a mesura que passava la temporada, però aquesta 
categoria té moltes desigualtats a causa de l’edat que tenen els jugadors i els compromisos que comporta, i s’ha hagut de fer 
malabarismes perquè no es desmuntessin els equips formats. Del júnior, cal dir que també ha estat una sorpresa com el sènior 
femení. Aquests nanos van forts i han fet una temporada espectacular d’entrenaments i partits.

En l’àmbit social, a banda de la creació del web del club, de la consolidació de l’equip de veterans i de la cloenda, continuem 
col·laborant amb el Patronat i l’Ajuntament, participant en els actes de celebració del Centenari de l’edifici consistorial, en el 

Carnestoltes, en el 30è aniversari del PME, en la caminada popular, en la festa 
major, etc., perquè puguem gaudir d’aquestes activitats tots junts i continuar fent 
una gran família.

Gràcies per la vostra col·laboració, implicació i suport.

Esteve Moliner Soler
President del Club Bàsquet Les Franqueses

CLUB CICLISTA CORRÓ D’AMUNT

Durant l’any 2013 el Club Ciclista Corró d’Amunt ha continuat organitzant diverses competicions i activitats. En destaquem les 
següents:

•Al mes d’abril va tenir lloc l’Open de Barcelona i la Kid Cup. A l’Open van participar un total de 300 corredors sobre un circuit 
d’uns sis quilòmetres, al qual s’havien de donar entre 3 i 7 voltes en funció de la categoria dels participants. A la Kid Cup hi van 
participar 120 nens d’entre 10 i 15 anys sobre un circuit més curt però força exigent per a la seva 
edat. Un cop més els participants i la Federació Catalana de Ciclisme van felicitar el club per 
l’organització i el disseny del recorregut, que com de costum tenia alguna variació respecte al de 
l’any anterior.

•Al mes de maig s’estrena la secció de trail-running del Club amb la innovadora prova “El 
Trencacoll”. Per a aquesta prova es va recuperar un antic camí del poble, que és el que li dóna el 
nom. La prova va consistir en dos recorreguts (de 10 km i 21 km), que permetien descobrir a la 
perfecció l’orografia de la zona, combinant trams ràpids de pista amb trams de corriols més 
tècnics. El primer guanyador de la prova va ser el corredor local Quim Magan, que la setmana 
anterior havia participat a la “Transvulcania”, una de les ultra trails més dures i conegudes del 
calendari internacional. El gran èxit quant al nombre de participants i el suport rebut a les xarxes 
socials ha fet que aquesta prova entri de forma definitiva al calendari del club.
 
•Un any més i coincidint amb els actes de la Festa Major, a finals de juliol es va realitzar la Caminada Nocturna, amb un nou 
rècord de participants: 430 persones entre adults i nens. Aquest any hi havia com a reclam un nou recorregut, que va permetre 
als participants descobrir nous racons nocturns del nostre poble. Formant part també de la Festa Major, el dissabte, es va 
organitzar l’acte ‘Vine a esmorzar en bicicleta’, on petits i grans van gaudir d’un recorregut apte per a tothom. En acabar vàrem 
esmorzar i jugar al bosc.

•La temporada s’ha tancat amb la celebració de la darrera prova de la ‘1ª Challenge resistència BTT del Vallès’. Aquest 
campionat ha constat de 4 proves de 3 hores de resistència celebrades a diferents municipis del Vallès Oriental. En categoria 
sènior van participar un total de 60 equips de dos corredors. Una de les novetats d’aquesta prova era que comptava amb una 
prova específica per a nens, a la qual van participar uns 50 futurs campions.

Ja estem treballant en el calendari del 2014 que contindrà novetats importants.
Salut i km’s!!!

CLUB DE TIR AMB ARC LES FRANQUESES

Una altra temporada ha passat i es pot dir que el Club de Tir amb Arc Les Franqueses hem crescut com a club establint, d'una 
banda, millores a nivell material, i de l’altra, introduint canvis en la manera d'entendre la relació entre els socis i innovant en la 
forma de plantejar-nos la didàctica del tir amb arc.

Pel nostre club passen moltes persones al llarg de l'any per practicar el nostre esport. Poden ser els socis habituals, els nens i 
nenes de diferents escoles de les Franqueses, els xavals catalans de totes les categories que vénen a tecnificar-se per als 
Campionats d'Espanya, i per descomptat, els iniciats que vénen 
a provar per primera vegada el que és el tir amb arc. Per a 
nosaltres, tots tenen la mateixa importància. Intentem que 
tothom, dins del club, gaudeixi i estigui còmode dins de les 
nostres possibilitats. Buscant aquesta comoditat, a la nostra sala 
s'ha instal·lat parquet des de la zona de recepció fins a la línia de 
tir, i també s'han introduït millores al mobiliari. Abans de finals 
d'aquest any ampliarem la zona de parquet fins a la línia dels 
divuit metres. Aquesta temporada vam tornar a reprendre la 
idea de crear una lliga interna dins del club que afavorís la 
relació entre els socis. Va constar de quatre tirades repartides en diferents diumenges i es pot dir que va ser un èxit. Els socis 
van poder gaudir de la camaraderia i també del repte d'enfrontar-se amb els seus companys de club. Ja està planificada una 
nova lliga per a la nova temporada.

Quant a la didàctica del tir amb arc, un apartat que per a nosaltres és molt important, cal dir que el nostre club ha estat elegit 

per la Federació Catalana de Tir amb Arc per a la celebració de diverses concentracions de tecnificació amb l'objectiu de la 
preparació de Campionats d'Espanya. Les nostres instal·lacions són de les poques homologades dins del territori català i 
presenten unes condicions excel·lents per a la pràctica d'aquest esport. Aspirem pròximament a comptar amb una línia de tir 
que millori notablement les instal·lacions del camp exterior.

El club segueix apostant per la seva Escola de Tir amb Arc, lloc on els xavals de les Franqueses i del seu entorn creixen com a 
arquers i com a persones. És un dels aspectes que més cuidem i al que donem més suport. És el planter de futurs campions. 
Des del Club de Tir amb Arc Les Franqueses ens sentim orgullosos de poder aportar la visió del nostre esport al municipi dels 
Franqueses del Vallès, oferint sempre el nostre club a qualsevol persona que vulgui iniciar-se en aquest bell esport. Així mateix, 
agraïm la bona entesa i la col·laboració que existeix amb l'Ajuntament de les Franqueses, així com amb el Patronat Municipal 
d’Esports.

AE GRUP FONDISTES BELLAVISTA

Durant tot l’any participem en entrenaments pel municipi. Tenim un poble excel·lent per a la pràctica del nostre esport. També 
participem a les curses i marxes que es celebren a Catalunya i a la resta d’Espanya, i en algunes maratons internacionals. La 
nostra finalitat és fer esport per fer salut i amistat.

L’AEG Fondistes Bellavista organitza la coneguda i famosa cursa de Bellavista. Aquest any hem celebrat 27 edicions amb una 
participació total de 750 participants. Va fer un dia esplèndid per córrer, tot estava previst per als corredors. Durant la cursa es 
van repartir 4.000 ampolles d’aigua, 300 litres de begudes refrescants, es van 
repartir 1.000 entrepans per a tots els corredors i voluntaris. A cadascú se li va lliurar 
una bossa amb productes de les empreses col·laboradores, i  a més tothom va rebre 
com a obsequi una samarreta tècnica i uns pantalons de corredor. Aquest any un 27 
per cent dels participants a la cursa de Bellavista eren dones. Es va notant any 
darrere any l’augment de les participants femenines. El proper any 2014 intentarem 
fer la cursa més solidaria si cap (recollida d’aliments...). La data de la cursa de 
Bellavista 2014 serà el 15 de juny. Aprofitem per agrair i felicitar tots els voluntaris, ja 
que sense ells no es podrien celebrar aquests esdeveniments. La crisi també ha 
arribat per als que organitzem les curses populars, cada vegada costa més organit-
zar, ja que no rebem cap col·laboració econòmica dels comerços que antigament ho feien. El 90 per cent del cost de l’activitat el 
paga el corredor amb la seva aportació. 

Agraïm al Patronat Municipal d’Esports i a tots els seus membres la seva col·laboració. Això també ho fem extensible a l’àrea 
de Cultura i a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. Esperem que aquest proper any puguem celebrar la XXVIII cursa de 
Bellavista 2014. 

CLUB ESPORTIU KARATE NOCACHI LES FRANQUESES

10 anys del Nokachi. Aquesta temporada ha estat molt especial per a Agustín Núñez i Montse Marín, ja que fa 10 anys que 
van iniciar un somni, una il·lusió i un repte. El 2 de novembre de 2003 van obrir les portes d’un club que avui en dia destaca pels 

seus excel·lents resultats, tant a nivell regional com nacional, però sobretot el que 
destaca i caracteritza el dojo es la companyonia, treball i unió que hi ha darrere de tots 
aquests anys de constància i esforç i d’aquests 200 alumnes que en formen part.
 
Enguany s’han assolit moltíssims pòdiums en les categories de kata i de kumite, sent 
així el club que encapçala el rànquing a nivell regional. A nivell nacional cal destacar el 
campió d’Espanya Jordi Valdivia en categoria infantil pre-kumite i els dos bronzes de 
Juan Sánchez i Roger Burriel en categoria kumite juvenil. També anomenar Marta de 

Sande, que segueix formant part de la tecnificació de la Federació Espanyola de Karate i que va ser convocada per assistir a les 
preseleccions del Campionat del Món. Aquesta temporada s’han incorporat les classes de pares i mares d’alumnes que s’han 
iniciat al karate. Ha estat molt gratificant poder realitzar classes on els pares aprenen dels fills i gaudeixen compartint el mateix 
esport i art marcial.
 
I per últim, un any més, el IV Trofeu Equips Nokachi, on hi va haver una gran participació de més de 400 competidors i on 
l’organització, formada per membres del club, va ser un èxit. Ara cal seguir treballant per mantenir aquest nivell d’èxits i, 
sobretot, per poder seguir gaudint de la il·lusió de treball com si fos el primer dia.

GIMNÀS OKAMISHIN

El gimnàs Okamishin continua portant a terme una activitat pedagògica amb els nostres nens, a qui inculquem les regles 
bàsiques del judo, que són les mateixes que hem de seguir a la nostra vida 
quotidiana, com són la lleialtat, l’honestedat, el respecte i la companyonia. 
També hem participat en competicions tant estatals com internacionals. En 
destaca la medalla de bronze aconseguida en els Campionats d’Europa de 
Judo de veterans. Cal destacar també les actuacions del club amb els seus 
alumnes en esdeveniments solidaris, com el Taiaki celebrat per la Federació 
de Judo en les recollides d’aliments o la campanya per a la recollida de 
diners per a l’operació de Riki. Donem les gràcies a tots els que han participat en aquests esdeveniments, perquè sempre que 
ens necessitin allà estarem. Us recordem les nostres activitats i horaris:
-Judo: dilluns i dimecres, de 18.30 a 21.30 h (nens a partir de 4 anys)
-Ju Jitsu: dimarts i dijous, de 20.30 a 21.30 h
-Iaido: dimarts i dijous, de 19.30 a 20.30 h

UCF UNIÓ CICLISTA LES FRANQUESES

Febrer: es disputa la mítica marxa BTT de la UCF “L’aventura és l’aventura” amb un recorregut de 40 km i 25 km amb sortida i 
arribada al Parc de Milpins. Un any més, en destaca l’èxit participatiu amb 370 ciclistes i l’alt nivell d’aquests. Finalment es va 
imposar el corredor Marc Trayter, en categoria masculina, i Anna Villar, en categoria femenina.

Abril: com ja és tradició, l’equip UCF-Bicicletes Segú va participar amb un gran nombre de corredors a una de les proves més 
mítiques dins del calendari espanyol: La Maratón de los Monegros. Els seus 119 Km de recorregut en BTT (i ciclocròs) fan 
d’aquesta una de les proves més exigents en què la UCF participa dutant l’any. L’equip UCF-Bicicletes Segú va obtenir un 
magnífic resultat classificant-se 15è a la classificació per equips. Destacar també la gran actuació d’en Santi Segú amb la 15a 
posició a la classificació general de la prova. El dia 16 la UCF va dur a terme un acte social, on s’obsequià amb un tricicle 
adaptat el company Toni Moya, que va patir un ictus que li impedia gaudir del ciclisme en condicions. L’acte va tenir lloc a la 
plaça de la Corona de Granollers, fet que va despertar l’interés i les emocions de molta gent. Cal destacar que una part del 
finançament del tricicle va venir d’una ajuda aportada pels participants de la prova BTT de la UCF “L’Aventura és l’aventura”.

Setembre: el dia 14, coincidint amb la Festa Major, la UCF organitza ‘La Gran Clàssica de les Franqueses’, una autèntica cursa 
de ciclisme on es va poder gaudir d’un gran nivell dels corredors de les categories Elit, Sub-23 i Master 30. El corredor francès 
Cedric Eustache es va acabar imposant a la prova amb un 
temps de 2 hores i 41 minuts. Quant a la representació de 
l’equip UCF-Bicicletes Segú, el corredor Santi Segú va aconse-
guir una gran victòria en la categoria Màster 30. Com ja és 
tradició, el dia 22 la UCF va organitzar el Campionat de Contra-
rellotge Individual. 

A diferència dels altres anys, enguany es va disputar tot el 
campionat el mateix dia, fent la primera contrarellotge a Corró 
d’Amunt i la segona a Figaró-Montmany. El guanyador absolut 
va ser Santi Segú que, tot i acabar en segona posició i per 
darrere de Miquel Novelles a la crono de Corró d’Amunt, va protagonitzar una espectacular ascenció a Montmany que li va 
acabar donant la victòria. En les diferents categories, els guanyados van ser els següents: Fèmina, Laura Cunillera; Elit, Oriol 
Aguilera; Master 30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; Master 50, Chris Goere.

Octubre: per quart any consecutiu es va disputar el ‘Gran Premi Guess’ al parc de Milpins de Corró d’Avall, la primera prova de 
la Copa Catalana de Ciclocròs d’aquesta temporada, amb la participació de 127 ciclistes. Es van disputar tres curses, una per a 
les categories d’aleví, infantil i cadet, una altra per a les categories júnior, fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la darrera per a 
master 30, elit i sub 23. El guanyador de la cursa en Elit va ser Tomàs Misser. Pel que fa als resultats obtinguts per la UCF, cal 
destacar el segon lloc de Santi Segú a la categoria Master 30, la segona posició de Marc Ortega a la Master 40, i la victòria 
d’Antoni Serra en Master 60.

Novembre: un any més, la UCF col·labora amb la II Cursa Benèfica ‘Els 10 km de les Franqueses’.

Desembre: celebració del Sopar de Nadal de la Unió Ciclista, resum de la temporada i agraïment a tots els socis i col·laboradors 
que cada any fan possible que la UCF pugui seguir superant-se.
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CLUB D’ATLETISME A 4 EL KM

El Club d'Atletisme A 4 el km va nèixer el 2006 i des d’aleshores no hem parat de crèixer. Actualment ja som més de 80 socis i 
cada any anem augmentant la nostra massa social. El nostre objectiu principal és gaudir de l’atletisme popular participant en 
curses i realitzant activitats que permetin la difusió de l’atletisme de fons. Tot i això, però, no és difícil veure atletes del nostre 
club a dalt dels podis en bona part de les curses populars en què participem.

El club organitza cada any una prova en pista: el Critèrium 
1.000 m de Granollers, una prova de 1.000 m en pista que 
permet als atletes del club i de la comarca participar en una 
prova en pista. L’any passat vam recuperar la cursa de les 
Franqueses, sota un nou format: els 10 de les Franqueses, una 
cursa de 10 km de caràcter solidari a benefici de la recerca 
contra el càncer de ronyó. A l’edició del 2013 hi han participat 
més de 600 corredors tot i el mal temps que es preveia. També 
el nostre club col·labora activament en el programa d'entrenaments per preparar la mitja marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

El club està obert a tots els corredors que vulguin córrer amb nosaltres. Els nostres horaris d’entrenament habituals són dilluns, 
diimecres i divendres a les 20 h, i diumenge a les 8 h. Per a més informació es pot consultar el nostre web www.a4elkm.com o 
adreçar-se a administracio@a4elkm.com.

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA HANDBOL LES FRANQUESES

Benvolguts amics i amigues de l’handbol i de l’esport en general de LF!!!

Ja ha passat com si res una altra temporada i ja en comencem una de nova, la 2013/2014. Ens toca fer un any més el resum de 
la darrera temporada esportiva de l’handbol 2012/2013 i podem dir molt orgullosos des del club AEHLF i des del PME que ha 
estat un altre any exitós en tots els aspectes. Hem crescut en equips i en nombre de jugadors i ja en som 13 des de l’escola fins 
a l’equip sènior masculí i un total de 165 jugadors/es. Tot això vol dir més dedicació, més entrenadors i tècnics, més coordinació 
entre tots i sobretot més diners, cosa que desgraciadament avui no hi ha. Tot i això, aprofitant bé els recursos hem pogut fer les 
mateixes activitas com cada any, com són: el V Torneig de Festa Major Joan Sanpera, el V Torneig de Nadal memorial Joan 
Bufí, l’organització i participació al XIV Torneig de la Granollers CUP 2013, i com a esdeveniment especial vam col·laborar, 
mitjançant el Patronat Municipal de Cultura de LF, en els actes de celebració del Centenari de l´Ajuntament 1912-2012, organit-
zant un torneig de diferents categories amb un gran nivell de participació i esportiu amb clubs convidats d’arreu de Catalunya.

Vull aprofitar per felicitar la tasca que fan el entrenadors i monitors del PME, la gran majoria dels quals són jugadors dels equips 
del PME i de l’AEHLF. Sense ells tot això no seria possible de dur a terme. Gràcies, mil gràcies a tots ells!!!

Per la part esportiva, grandíssima temporada de l’equip aleví masculí entrenat per Álex García, que va guanyar la lliga CEVO. I 
també de l’infantil masculí de Joel Montava, una magnífica temporada amb el 4t lloc a la lliga, campions al torneig Internacional 
de Callella i una grandíssima Granollers CUP que passarà a la història del club pel partit épic contra el Barça. Molt bé nois, 
felicitats!

El cadet masculí de Santi Tomàs, felicitar-los pel 4t lloc a la lliga i encoratjar-los a seguir lluitant cada dia, ànims!

Pel que fa a l’infantil femení, la repetició de cada any: primeres en gairebé tot. Les noies d’en Xavier Corbi no volen baixar el 
llistó mai: campiones de lliga de 1a Catalana, subcampiones de Catalunya, subcampiones de Copa, 8è lloc a la Granollers Cup i 
un magnific 2n lloc als sectors del campionat d’Espanya a Elx, perdent el darrer partit contra les actuals campiones d’Espanya, 
el BM Roquetas de Mar d’Almeria.

La temporada de les cadets cal classificar-la amb un 10. Podem estar molt orgullosos d’elles ja que van començar la temporada 
molt minvades de gent per lesions i amb l’ajuda de jugadores de l’equip infantil van poder tirar endavant fent una 4a posició a la 
lliga, passant del Top 8 Catalunya i classificar-se per al Top 4 per jugar els campionats d’Espaya que es van celebrar a Castro 
Urdiales, on van quedar terceres perdent davant el millor equip d’Espanya actualment i campió com és el BM Villaverde de 
Madrid. Però no en van tenir prou que van jugar la Granollers Cup 2013 i amb una confiança increïble, unió, disciplina i bon joc 
es van proclamar CAMPIONES sense rivals a la pista i  autoritat absoluta, ja que era un torneig molt desitjat per elles, pel club i 
en què portaven moltes edicions arribant fins a les semis.

Per últim, gran temporada la del sénior masculí, que va aconseguir la 2a posició de la lliga de 3a Catalana i l’ascens a la 
categoria superior. Un equip compacte, capitanejat per Santi Tomàs i molt ben dirigit a la banqueta per Santi Jubany i el nostre 
“Bruixot de l’Handbol”, Carles Viñallonga.

Ja per acabar, agrair a tots els pares i mares que són socis de l’entitat la seva col·laboració econòmica cada temporada, al PME 
i Ajuntament i a totes aquelles persones i empreses que col·laboren com a patrocinadors de forma altruista i que fan viable el 
nostre club.

Molt atentament,

Rafel Rosario
President AEHLF 

CLUB FUTBOL LES FRANQUESES

El passat més de juliol es va donar per finalitzada la temporada 2012-13, implicant en competicions a uns 250 jugadors entre la 
Federació Catalana de Futbol i el Consell Esportiu del Vallès Oriental.
Els èxits més destacats dels nostres equips han estat: 

-En primer lloc, l’ascens del benjamí A a la nova categoria de Preferent, la màxima de Catalunya.
-Campionat de Lliga aconseguit pel prebenjamí D.
-Les tres segones posicions del juvenil, el cadet A i l’infantil A.
-Les posicions davanteres en els seus campionats de l’Escola Blaus; del prebenjamí A i B; del benjamí B i C;  de l’aleví A i 

C; i de l’infantil A.
-El bon paper formatiu de l’Escola Blancs, prebenjamí E i C, aleví B i D, l’infantil B, el  cadet B i el juvenil B.

Per tant, endarrere queden 9 mesos de treball dels nostres 20 equips de futbol base i del primer equip, fent un balanç molt 
positiu amb una interacció excel·lent entre els grups humans d’entrenadors, ajudants, coordinador, jugadors, junta directiva i 
afeccionats del nostre club. A més, creiem que hem sembrat les llavors per a aquesta nova temporada en la que estem 
immersos, seguint creient amb el treball i l’esforç de tots des del primer a l’últim dia, entrenament rere entrenament i patit rere 
partit. Per això, aquesta nova temporada 2013-14 hem introduït una nova organització amb dos coordinadors (David García des 
d’escola fins a benjamí, i Xavi Parra des d’aleví fins a juvenil),  
i un gerent econòmic i esportiu per a tot el club (David García). 
La suma de tots ells conjuntament amb la resta d’equips 
tècnics de tots els nostres equips ens ha portat a desenvolu-
par un treball evolutiu, amb una programació d’entrenaments 
repartits per mesos, on es van marcant tots els continguts 
tècnics, tàctics i psicològics per edats i categories per tal que 
tots els nostres jugadors millorin globalment i s’identifiquin 
amb un mateix model de joc per a tots. Hem passat dels 20 
equips de futbol base de la temporada anterior als 21 d’aquesta (un nou benjamí) i també amb un nou projecte per al nostre 
primer equip on la plantilla es totalment nova gràcies al treball de l’entrenador Manolo Parralo i del seu ajudant Jordi Jornet, que 
actualment es situen líders del grup 5 de la Tercera Catalana.

Aquests són els nostres equips d’aquesta temporada: Primer equip: Tercera Catalana; Juvenil: Segona Divisió Catalana; Cadet 
A: Primera Divisió Catalana; Cadet B: Segona Divisió Catalana; Infantil A: Segona Divisió Catalana; Infantil B: Segona Divisió 
Catalana; Aleví A: Segona Divisió Catalana; Aleví B: Tercera Divisió Catalana; Aleví C: Tercera Divisió Catalana; Aleví D: Tercera 
Divisió Catalana; Benjamí A: Preferent Catalana; Benjamí B: Segona  Divisió Catalana; Benjamí C: Tercera  Divisió Catalana; 
Benjamí D: Tercera  Divisió Catalana; Prebenjamí A: Prebenjamí 7 Campionat de Lliga; Prebenjamí B: Prebenjamí 7 Campionat 
de Lliga; Prebenjamí C: Prebenjamí 7 Campionat de Lliga; Prebenjamí D: Prebenjamí 7 Campionat de Lliga; Prebenjamí E: 
Prebenjamí 7 Campionat Consell Esportiu Vallès Oriental; Escola Blaus: Escoles Campionat Consell Esportiu Vallès Oriental; 
Escola Blancs: Escoles Campionat Consell Esportiu Vallès Oriental.

Aquest increment d’equips i jugadors fa que aquest any ens situem amb més de 300 jugadors i amb un balanç més que positiu 
en els tres mesos que portem ocupant les posicions davanteres en quasi totes les competicions que estem disputant.

CLUB ESPORTIU LLERONA

La temporada 2012-13 podem assegurar que ha estat una de les millors, sinó la millor, de la història del Club. Amb un rècord de 
nombre total d’equips, 23, i un rècord també d’ascensos amb tres en total, tot i no sent en algunes etapes la competició 
l’objectiu prioritari del club. No obstant, el treball curós amb paciència dóna també aquests premis.

Tots els ascensos són meritoris de per si, però si n’hem de destacar algun és el de l’amateur femení de Dani Sola, que després 
d’una brillant temporada assolia el campionat de Primera 
divisió i el tan desitjat ascens a Preferent. Brillant el futbol i la 
forma de comportar-se de les jugadores blaves. 

També brillant va ser la temporada del cadet A, que després 
de lluitar pel campionat durant tot el curs va acabar assolint 
l’ascens de categoria a Primera divisió. I no menys especta-
cular va ser l’any del benjamí A, encapçalat per Xavi Díaz i 
Joan Closa, els formadors de l’equip. Els joves lleronins van 
mostrar un progrés inimaginable que els va conduir a un 
ascens tan impensable com merescut.

A part dels tres ascensos, un de futbol formatiu 7, un de futbol formatiu 11 i l’últim en etapa de rendiment, cal fer menció com ja 
és norma habitual que la temporada va servir també per seguir fomentant els valors formatius que inculca el futbol i també a 
l’excel·lent comportament de tots els seus integrants, norma bàsica imprescindible d’aquest Club.

Acabada una temporada tan brillant com l’anterior, els reptes que es presenten són cada vegada més il·lusionants. Seguir 
creixent en la base femenina, mantenir l’essència dels valors de l’esport en etapes de rendiment seran les primícies per a 
aquesta temporada 2013-14, que esperem sigui tan fructífera o més que l’anterior.

CLUB BÀSQUET LES FRANQUESES

Un altre any i una altra temporada més amb objectius complerts i alguns que s’han de millorar. Aquesta temporada hem 
inaugurat el web www.cblesfranqueses.com. Després de diversos intents hem estat capaços d’avançar i està disponible per a 
tota la secció de bàsquet de les Franqueses del Vallès. La inauguració es va portar a terme el dia de la II Cloenda de fi de 
temporada. Aquest any hi ha hagut molta participació i col·laboració.  

En l’àmbit esportiu tenim diverses lectures sobre els equips. El sènior femení ha aconseguit pujar de categoria, però per altra 
banda l’equip s’ha desfet perquè no hi han continuat algunes jugadores, les més veteranes, i s’ha hagut de començar des de 
zero.

El sènior masculí A, després de fer una gestió amb la Federació, ha estat en la categoria de Primera catalana, una categoria de 
gran nivell, on els resultats no han estat satisfactoris, però hem valorat positivament l’experiència que han viscut els seus 
jugadors. Pel que fa al sènior masculí B, ha tingut un començament ple de sobresalts, amb altes i baixes i diversos canvis 
d’entrenador fins a l’arribada de l’actual, i s’ha pogut reconduir el rumb en positiu amb tres jugadors doblant amb el sènior A i 
donant-li suport.

L’equip sub-21 femení va creixent amb les incorporacions del Patronat i de cara a aquesta temporada podrem veure uns 
resultats positius. Els dos equips sub-21 masculins han anat millorant a mesura que passava la temporada, però aquesta 
categoria té moltes desigualtats a causa de l’edat que tenen els jugadors i els compromisos que comporta, i s’ha hagut de fer 
malabarismes perquè no es desmuntessin els equips formats. Del júnior, cal dir que també ha estat una sorpresa com el sènior 
femení. Aquests nanos van forts i han fet una temporada espectacular d’entrenaments i partits.

En l’àmbit social, a banda de la creació del web del club, de la consolidació de l’equip de veterans i de la cloenda, continuem 
col·laborant amb el Patronat i l’Ajuntament, participant en els actes de celebració del Centenari de l’edifici consistorial, en el 

Carnestoltes, en el 30è aniversari del PME, en la caminada popular, en la festa 
major, etc., perquè puguem gaudir d’aquestes activitats tots junts i continuar fent 
una gran família.

Gràcies per la vostra col·laboració, implicació i suport.

Esteve Moliner Soler
President del Club Bàsquet Les Franqueses

CLUB CICLISTA CORRÓ D’AMUNT

Durant l’any 2013 el Club Ciclista Corró d’Amunt ha continuat organitzant diverses competicions i activitats. En destaquem les 
següents:

•Al mes d’abril va tenir lloc l’Open de Barcelona i la Kid Cup. A l’Open van participar un total de 300 corredors sobre un circuit 
d’uns sis quilòmetres, al qual s’havien de donar entre 3 i 7 voltes en funció de la categoria dels participants. A la Kid Cup hi van 
participar 120 nens d’entre 10 i 15 anys sobre un circuit més curt però força exigent per a la seva 
edat. Un cop més els participants i la Federació Catalana de Ciclisme van felicitar el club per 
l’organització i el disseny del recorregut, que com de costum tenia alguna variació respecte al de 
l’any anterior.

•Al mes de maig s’estrena la secció de trail-running del Club amb la innovadora prova “El 
Trencacoll”. Per a aquesta prova es va recuperar un antic camí del poble, que és el que li dóna el 
nom. La prova va consistir en dos recorreguts (de 10 km i 21 km), que permetien descobrir a la 
perfecció l’orografia de la zona, combinant trams ràpids de pista amb trams de corriols més 
tècnics. El primer guanyador de la prova va ser el corredor local Quim Magan, que la setmana 
anterior havia participat a la “Transvulcania”, una de les ultra trails més dures i conegudes del 
calendari internacional. El gran èxit quant al nombre de participants i el suport rebut a les xarxes 
socials ha fet que aquesta prova entri de forma definitiva al calendari del club.
 
•Un any més i coincidint amb els actes de la Festa Major, a finals de juliol es va realitzar la Caminada Nocturna, amb un nou 
rècord de participants: 430 persones entre adults i nens. Aquest any hi havia com a reclam un nou recorregut, que va permetre 
als participants descobrir nous racons nocturns del nostre poble. Formant part també de la Festa Major, el dissabte, es va 
organitzar l’acte ‘Vine a esmorzar en bicicleta’, on petits i grans van gaudir d’un recorregut apte per a tothom. En acabar vàrem 
esmorzar i jugar al bosc.

•La temporada s’ha tancat amb la celebració de la darrera prova de la ‘1ª Challenge resistència BTT del Vallès’. Aquest 
campionat ha constat de 4 proves de 3 hores de resistència celebrades a diferents municipis del Vallès Oriental. En categoria 
sènior van participar un total de 60 equips de dos corredors. Una de les novetats d’aquesta prova era que comptava amb una 
prova específica per a nens, a la qual van participar uns 50 futurs campions.

Ja estem treballant en el calendari del 2014 que contindrà novetats importants.
Salut i km’s!!!

CLUB DE TIR AMB ARC LES FRANQUESES

Una altra temporada ha passat i es pot dir que el Club de Tir amb Arc Les Franqueses hem crescut com a club establint, d'una 
banda, millores a nivell material, i de l’altra, introduint canvis en la manera d'entendre la relació entre els socis i innovant en la 
forma de plantejar-nos la didàctica del tir amb arc.

Pel nostre club passen moltes persones al llarg de l'any per practicar el nostre esport. Poden ser els socis habituals, els nens i 
nenes de diferents escoles de les Franqueses, els xavals catalans de totes les categories que vénen a tecnificar-se per als 
Campionats d'Espanya, i per descomptat, els iniciats que vénen 
a provar per primera vegada el que és el tir amb arc. Per a 
nosaltres, tots tenen la mateixa importància. Intentem que 
tothom, dins del club, gaudeixi i estigui còmode dins de les 
nostres possibilitats. Buscant aquesta comoditat, a la nostra sala 
s'ha instal·lat parquet des de la zona de recepció fins a la línia de 
tir, i també s'han introduït millores al mobiliari. Abans de finals 
d'aquest any ampliarem la zona de parquet fins a la línia dels 
divuit metres. Aquesta temporada vam tornar a reprendre la 
idea de crear una lliga interna dins del club que afavorís la 
relació entre els socis. Va constar de quatre tirades repartides en diferents diumenges i es pot dir que va ser un èxit. Els socis 
van poder gaudir de la camaraderia i també del repte d'enfrontar-se amb els seus companys de club. Ja està planificada una 
nova lliga per a la nova temporada.

Quant a la didàctica del tir amb arc, un apartat que per a nosaltres és molt important, cal dir que el nostre club ha estat elegit 

per la Federació Catalana de Tir amb Arc per a la celebració de diverses concentracions de tecnificació amb l'objectiu de la 
preparació de Campionats d'Espanya. Les nostres instal·lacions són de les poques homologades dins del territori català i 
presenten unes condicions excel·lents per a la pràctica d'aquest esport. Aspirem pròximament a comptar amb una línia de tir 
que millori notablement les instal·lacions del camp exterior.

El club segueix apostant per la seva Escola de Tir amb Arc, lloc on els xavals de les Franqueses i del seu entorn creixen com a 
arquers i com a persones. És un dels aspectes que més cuidem i al que donem més suport. És el planter de futurs campions. 
Des del Club de Tir amb Arc Les Franqueses ens sentim orgullosos de poder aportar la visió del nostre esport al municipi dels 
Franqueses del Vallès, oferint sempre el nostre club a qualsevol persona que vulgui iniciar-se en aquest bell esport. Així mateix, 
agraïm la bona entesa i la col·laboració que existeix amb l'Ajuntament de les Franqueses, així com amb el Patronat Municipal 
d’Esports.

AE GRUP FONDISTES BELLAVISTA

Durant tot l’any participem en entrenaments pel municipi. Tenim un poble excel·lent per a la pràctica del nostre esport. També 
participem a les curses i marxes que es celebren a Catalunya i a la resta d’Espanya, i en algunes maratons internacionals. La 
nostra finalitat és fer esport per fer salut i amistat.

L’AEG Fondistes Bellavista organitza la coneguda i famosa cursa de Bellavista. Aquest any hem celebrat 27 edicions amb una 
participació total de 750 participants. Va fer un dia esplèndid per córrer, tot estava previst per als corredors. Durant la cursa es 
van repartir 4.000 ampolles d’aigua, 300 litres de begudes refrescants, es van 
repartir 1.000 entrepans per a tots els corredors i voluntaris. A cadascú se li va lliurar 
una bossa amb productes de les empreses col·laboradores, i  a més tothom va rebre 
com a obsequi una samarreta tècnica i uns pantalons de corredor. Aquest any un 27 
per cent dels participants a la cursa de Bellavista eren dones. Es va notant any 
darrere any l’augment de les participants femenines. El proper any 2014 intentarem 
fer la cursa més solidaria si cap (recollida d’aliments...). La data de la cursa de 
Bellavista 2014 serà el 15 de juny. Aprofitem per agrair i felicitar tots els voluntaris, ja 
que sense ells no es podrien celebrar aquests esdeveniments. La crisi també ha 
arribat per als que organitzem les curses populars, cada vegada costa més organit-
zar, ja que no rebem cap col·laboració econòmica dels comerços que antigament ho feien. El 90 per cent del cost de l’activitat el 
paga el corredor amb la seva aportació. 

Agraïm al Patronat Municipal d’Esports i a tots els seus membres la seva col·laboració. Això també ho fem extensible a l’àrea 
de Cultura i a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. Esperem que aquest proper any puguem celebrar la XXVIII cursa de 
Bellavista 2014. 

CLUB ESPORTIU KARATE NOCACHI LES FRANQUESES

10 anys del Nokachi. Aquesta temporada ha estat molt especial per a Agustín Núñez i Montse Marín, ja que fa 10 anys que 
van iniciar un somni, una il·lusió i un repte. El 2 de novembre de 2003 van obrir les portes d’un club que avui en dia destaca pels 

seus excel·lents resultats, tant a nivell regional com nacional, però sobretot el que 
destaca i caracteritza el dojo es la companyonia, treball i unió que hi ha darrere de tots 
aquests anys de constància i esforç i d’aquests 200 alumnes que en formen part.
 
Enguany s’han assolit moltíssims pòdiums en les categories de kata i de kumite, sent 
així el club que encapçala el rànquing a nivell regional. A nivell nacional cal destacar el 
campió d’Espanya Jordi Valdivia en categoria infantil pre-kumite i els dos bronzes de 
Juan Sánchez i Roger Burriel en categoria kumite juvenil. També anomenar Marta de 

Sande, que segueix formant part de la tecnificació de la Federació Espanyola de Karate i que va ser convocada per assistir a les 
preseleccions del Campionat del Món. Aquesta temporada s’han incorporat les classes de pares i mares d’alumnes que s’han 
iniciat al karate. Ha estat molt gratificant poder realitzar classes on els pares aprenen dels fills i gaudeixen compartint el mateix 
esport i art marcial.
 
I per últim, un any més, el IV Trofeu Equips Nokachi, on hi va haver una gran participació de més de 400 competidors i on 
l’organització, formada per membres del club, va ser un èxit. Ara cal seguir treballant per mantenir aquest nivell d’èxits i, 
sobretot, per poder seguir gaudint de la il·lusió de treball com si fos el primer dia.

GIMNÀS OKAMISHIN

El gimnàs Okamishin continua portant a terme una activitat pedagògica amb els nostres nens, a qui inculquem les regles 
bàsiques del judo, que són les mateixes que hem de seguir a la nostra vida 
quotidiana, com són la lleialtat, l’honestedat, el respecte i la companyonia. 
També hem participat en competicions tant estatals com internacionals. En 
destaca la medalla de bronze aconseguida en els Campionats d’Europa de 
Judo de veterans. Cal destacar també les actuacions del club amb els seus 
alumnes en esdeveniments solidaris, com el Taiaki celebrat per la Federació 
de Judo en les recollides d’aliments o la campanya per a la recollida de 
diners per a l’operació de Riki. Donem les gràcies a tots els que han participat en aquests esdeveniments, perquè sempre que 
ens necessitin allà estarem. Us recordem les nostres activitats i horaris:
-Judo: dilluns i dimecres, de 18.30 a 21.30 h (nens a partir de 4 anys)
-Ju Jitsu: dimarts i dijous, de 20.30 a 21.30 h
-Iaido: dimarts i dijous, de 19.30 a 20.30 h

UCF UNIÓ CICLISTA LES FRANQUESES

Febrer: es disputa la mítica marxa BTT de la UCF “L’aventura és l’aventura” amb un recorregut de 40 km i 25 km amb sortida i 
arribada al Parc de Milpins. Un any més, en destaca l’èxit participatiu amb 370 ciclistes i l’alt nivell d’aquests. Finalment es va 
imposar el corredor Marc Trayter, en categoria masculina, i Anna Villar, en categoria femenina.

Abril: com ja és tradició, l’equip UCF-Bicicletes Segú va participar amb un gran nombre de corredors a una de les proves més 
mítiques dins del calendari espanyol: La Maratón de los Monegros. Els seus 119 Km de recorregut en BTT (i ciclocròs) fan 
d’aquesta una de les proves més exigents en què la UCF participa dutant l’any. L’equip UCF-Bicicletes Segú va obtenir un 
magnífic resultat classificant-se 15è a la classificació per equips. Destacar també la gran actuació d’en Santi Segú amb la 15a 
posició a la classificació general de la prova. El dia 16 la UCF va dur a terme un acte social, on s’obsequià amb un tricicle 
adaptat el company Toni Moya, que va patir un ictus que li impedia gaudir del ciclisme en condicions. L’acte va tenir lloc a la 
plaça de la Corona de Granollers, fet que va despertar l’interés i les emocions de molta gent. Cal destacar que una part del 
finançament del tricicle va venir d’una ajuda aportada pels participants de la prova BTT de la UCF “L’Aventura és l’aventura”.

Setembre: el dia 14, coincidint amb la Festa Major, la UCF organitza ‘La Gran Clàssica de les Franqueses’, una autèntica cursa 
de ciclisme on es va poder gaudir d’un gran nivell dels corredors de les categories Elit, Sub-23 i Master 30. El corredor francès 
Cedric Eustache es va acabar imposant a la prova amb un 
temps de 2 hores i 41 minuts. Quant a la representació de 
l’equip UCF-Bicicletes Segú, el corredor Santi Segú va aconse-
guir una gran victòria en la categoria Màster 30. Com ja és 
tradició, el dia 22 la UCF va organitzar el Campionat de Contra-
rellotge Individual. 

A diferència dels altres anys, enguany es va disputar tot el 
campionat el mateix dia, fent la primera contrarellotge a Corró 
d’Amunt i la segona a Figaró-Montmany. El guanyador absolut 
va ser Santi Segú que, tot i acabar en segona posició i per 
darrere de Miquel Novelles a la crono de Corró d’Amunt, va protagonitzar una espectacular ascenció a Montmany que li va 
acabar donant la victòria. En les diferents categories, els guanyados van ser els següents: Fèmina, Laura Cunillera; Elit, Oriol 
Aguilera; Master 30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; Master 50, Chris Goere.

Octubre: per quart any consecutiu es va disputar el ‘Gran Premi Guess’ al parc de Milpins de Corró d’Avall, la primera prova de 
la Copa Catalana de Ciclocròs d’aquesta temporada, amb la participació de 127 ciclistes. Es van disputar tres curses, una per a 
les categories d’aleví, infantil i cadet, una altra per a les categories júnior, fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la darrera per a 
master 30, elit i sub 23. El guanyador de la cursa en Elit va ser Tomàs Misser. Pel que fa als resultats obtinguts per la UCF, cal 
destacar el segon lloc de Santi Segú a la categoria Master 30, la segona posició de Marc Ortega a la Master 40, i la victòria 
d’Antoni Serra en Master 60.

Novembre: un any més, la UCF col·labora amb la II Cursa Benèfica ‘Els 10 km de les Franqueses’.

Desembre: celebració del Sopar de Nadal de la Unió Ciclista, resum de la temporada i agraïment a tots els socis i col·laboradors 
que cada any fan possible que la UCF pugui seguir superant-se.
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CLUB D’ATLETISME A 4 EL KM

El Club d'Atletisme A 4 el km va nèixer el 2006 i des d’aleshores no hem parat de crèixer. Actualment ja som més de 80 socis i 
cada any anem augmentant la nostra massa social. El nostre objectiu principal és gaudir de l’atletisme popular participant en 
curses i realitzant activitats que permetin la difusió de l’atletisme de fons. Tot i això, però, no és difícil veure atletes del nostre 
club a dalt dels podis en bona part de les curses populars en què participem.

El club organitza cada any una prova en pista: el Critèrium 
1.000 m de Granollers, una prova de 1.000 m en pista que 
permet als atletes del club i de la comarca participar en una 
prova en pista. L’any passat vam recuperar la cursa de les 
Franqueses, sota un nou format: els 10 de les Franqueses, una 
cursa de 10 km de caràcter solidari a benefici de la recerca 
contra el càncer de ronyó. A l’edició del 2013 hi han participat 
més de 600 corredors tot i el mal temps que es preveia. També 
el nostre club col·labora activament en el programa d'entrenaments per preparar la mitja marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

El club està obert a tots els corredors que vulguin córrer amb nosaltres. Els nostres horaris d’entrenament habituals són dilluns, 
diimecres i divendres a les 20 h, i diumenge a les 8 h. Per a més informació es pot consultar el nostre web www.a4elkm.com o 
adreçar-se a administracio@a4elkm.com.

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA HANDBOL LES FRANQUESES

Benvolguts amics i amigues de l’handbol i de l’esport en general de LF!!!

Ja ha passat com si res una altra temporada i ja en comencem una de nova, la 2013/2014. Ens toca fer un any més el resum de 
la darrera temporada esportiva de l’handbol 2012/2013 i podem dir molt orgullosos des del club AEHLF i des del PME que ha 
estat un altre any exitós en tots els aspectes. Hem crescut en equips i en nombre de jugadors i ja en som 13 des de l’escola fins 
a l’equip sènior masculí i un total de 165 jugadors/es. Tot això vol dir més dedicació, més entrenadors i tècnics, més coordinació 
entre tots i sobretot més diners, cosa que desgraciadament avui no hi ha. Tot i això, aprofitant bé els recursos hem pogut fer les 
mateixes activitas com cada any, com són: el V Torneig de Festa Major Joan Sanpera, el V Torneig de Nadal memorial Joan 
Bufí, l’organització i participació al XIV Torneig de la Granollers CUP 2013, i com a esdeveniment especial vam col·laborar, 
mitjançant el Patronat Municipal de Cultura de LF, en els actes de celebració del Centenari de l´Ajuntament 1912-2012, organit-
zant un torneig de diferents categories amb un gran nivell de participació i esportiu amb clubs convidats d’arreu de Catalunya.

Vull aprofitar per felicitar la tasca que fan el entrenadors i monitors del PME, la gran majoria dels quals són jugadors dels equips 
del PME i de l’AEHLF. Sense ells tot això no seria possible de dur a terme. Gràcies, mil gràcies a tots ells!!!

Per la part esportiva, grandíssima temporada de l’equip aleví masculí entrenat per Álex García, que va guanyar la lliga CEVO. I 
també de l’infantil masculí de Joel Montava, una magnífica temporada amb el 4t lloc a la lliga, campions al torneig Internacional 
de Callella i una grandíssima Granollers CUP que passarà a la història del club pel partit épic contra el Barça. Molt bé nois, 
felicitats!

El cadet masculí de Santi Tomàs, felicitar-los pel 4t lloc a la lliga i encoratjar-los a seguir lluitant cada dia, ànims!

Pel que fa a l’infantil femení, la repetició de cada any: primeres en gairebé tot. Les noies d’en Xavier Corbi no volen baixar el 
llistó mai: campiones de lliga de 1a Catalana, subcampiones de Catalunya, subcampiones de Copa, 8è lloc a la Granollers Cup i 
un magnific 2n lloc als sectors del campionat d’Espanya a Elx, perdent el darrer partit contra les actuals campiones d’Espanya, 
el BM Roquetas de Mar d’Almeria.

La temporada de les cadets cal classificar-la amb un 10. Podem estar molt orgullosos d’elles ja que van començar la temporada 
molt minvades de gent per lesions i amb l’ajuda de jugadores de l’equip infantil van poder tirar endavant fent una 4a posició a la 
lliga, passant del Top 8 Catalunya i classificar-se per al Top 4 per jugar els campionats d’Espaya que es van celebrar a Castro 
Urdiales, on van quedar terceres perdent davant el millor equip d’Espanya actualment i campió com és el BM Villaverde de 
Madrid. Però no en van tenir prou que van jugar la Granollers Cup 2013 i amb una confiança increïble, unió, disciplina i bon joc 
es van proclamar CAMPIONES sense rivals a la pista i  autoritat absoluta, ja que era un torneig molt desitjat per elles, pel club i 
en què portaven moltes edicions arribant fins a les semis.

Per últim, gran temporada la del sénior masculí, que va aconseguir la 2a posició de la lliga de 3a Catalana i l’ascens a la 
categoria superior. Un equip compacte, capitanejat per Santi Tomàs i molt ben dirigit a la banqueta per Santi Jubany i el nostre 
“Bruixot de l’Handbol”, Carles Viñallonga.

Ja per acabar, agrair a tots els pares i mares que són socis de l’entitat la seva col·laboració econòmica cada temporada, al PME 
i Ajuntament i a totes aquelles persones i empreses que col·laboren com a patrocinadors de forma altruista i que fan viable el 
nostre club.

Molt atentament,

Rafel Rosario
President AEHLF 

CLUB FUTBOL LES FRANQUESES

El passat més de juliol es va donar per finalitzada la temporada 2012-13, implicant en competicions a uns 250 jugadors entre la 
Federació Catalana de Futbol i el Consell Esportiu del Vallès Oriental.
Els èxits més destacats dels nostres equips han estat: 

-En primer lloc, l’ascens del benjamí A a la nova categoria de Preferent, la màxima de Catalunya.
-Campionat de Lliga aconseguit pel prebenjamí D.
-Les tres segones posicions del juvenil, el cadet A i l’infantil A.
-Les posicions davanteres en els seus campionats de l’Escola Blaus; del prebenjamí A i B; del benjamí B i C;  de l’aleví A i 

C; i de l’infantil A.
-El bon paper formatiu de l’Escola Blancs, prebenjamí E i C, aleví B i D, l’infantil B, el  cadet B i el juvenil B.

Per tant, endarrere queden 9 mesos de treball dels nostres 20 equips de futbol base i del primer equip, fent un balanç molt 
positiu amb una interacció excel·lent entre els grups humans d’entrenadors, ajudants, coordinador, jugadors, junta directiva i 
afeccionats del nostre club. A més, creiem que hem sembrat les llavors per a aquesta nova temporada en la que estem 
immersos, seguint creient amb el treball i l’esforç de tots des del primer a l’últim dia, entrenament rere entrenament i patit rere 
partit. Per això, aquesta nova temporada 2013-14 hem introduït una nova organització amb dos coordinadors (David García des 
d’escola fins a benjamí, i Xavi Parra des d’aleví fins a juvenil),  
i un gerent econòmic i esportiu per a tot el club (David García). 
La suma de tots ells conjuntament amb la resta d’equips 
tècnics de tots els nostres equips ens ha portat a desenvolu-
par un treball evolutiu, amb una programació d’entrenaments 
repartits per mesos, on es van marcant tots els continguts 
tècnics, tàctics i psicològics per edats i categories per tal que 
tots els nostres jugadors millorin globalment i s’identifiquin 
amb un mateix model de joc per a tots. Hem passat dels 20 
equips de futbol base de la temporada anterior als 21 d’aquesta (un nou benjamí) i també amb un nou projecte per al nostre 
primer equip on la plantilla es totalment nova gràcies al treball de l’entrenador Manolo Parralo i del seu ajudant Jordi Jornet, que 
actualment es situen líders del grup 5 de la Tercera Catalana.

Aquests són els nostres equips d’aquesta temporada: Primer equip: Tercera Catalana; Juvenil: Segona Divisió Catalana; Cadet 
A: Primera Divisió Catalana; Cadet B: Segona Divisió Catalana; Infantil A: Segona Divisió Catalana; Infantil B: Segona Divisió 
Catalana; Aleví A: Segona Divisió Catalana; Aleví B: Tercera Divisió Catalana; Aleví C: Tercera Divisió Catalana; Aleví D: Tercera 
Divisió Catalana; Benjamí A: Preferent Catalana; Benjamí B: Segona  Divisió Catalana; Benjamí C: Tercera  Divisió Catalana; 
Benjamí D: Tercera  Divisió Catalana; Prebenjamí A: Prebenjamí 7 Campionat de Lliga; Prebenjamí B: Prebenjamí 7 Campionat 
de Lliga; Prebenjamí C: Prebenjamí 7 Campionat de Lliga; Prebenjamí D: Prebenjamí 7 Campionat de Lliga; Prebenjamí E: 
Prebenjamí 7 Campionat Consell Esportiu Vallès Oriental; Escola Blaus: Escoles Campionat Consell Esportiu Vallès Oriental; 
Escola Blancs: Escoles Campionat Consell Esportiu Vallès Oriental.

Aquest increment d’equips i jugadors fa que aquest any ens situem amb més de 300 jugadors i amb un balanç més que positiu 
en els tres mesos que portem ocupant les posicions davanteres en quasi totes les competicions que estem disputant.

CLUB ESPORTIU LLERONA

La temporada 2012-13 podem assegurar que ha estat una de les millors, sinó la millor, de la història del Club. Amb un rècord de 
nombre total d’equips, 23, i un rècord també d’ascensos amb tres en total, tot i no sent en algunes etapes la competició 
l’objectiu prioritari del club. No obstant, el treball curós amb paciència dóna també aquests premis.

Tots els ascensos són meritoris de per si, però si n’hem de destacar algun és el de l’amateur femení de Dani Sola, que després 
d’una brillant temporada assolia el campionat de Primera 
divisió i el tan desitjat ascens a Preferent. Brillant el futbol i la 
forma de comportar-se de les jugadores blaves. 

També brillant va ser la temporada del cadet A, que després 
de lluitar pel campionat durant tot el curs va acabar assolint 
l’ascens de categoria a Primera divisió. I no menys especta-
cular va ser l’any del benjamí A, encapçalat per Xavi Díaz i 
Joan Closa, els formadors de l’equip. Els joves lleronins van 
mostrar un progrés inimaginable que els va conduir a un 
ascens tan impensable com merescut.

A part dels tres ascensos, un de futbol formatiu 7, un de futbol formatiu 11 i l’últim en etapa de rendiment, cal fer menció com ja 
és norma habitual que la temporada va servir també per seguir fomentant els valors formatius que inculca el futbol i també a 
l’excel·lent comportament de tots els seus integrants, norma bàsica imprescindible d’aquest Club.

Acabada una temporada tan brillant com l’anterior, els reptes que es presenten són cada vegada més il·lusionants. Seguir 
creixent en la base femenina, mantenir l’essència dels valors de l’esport en etapes de rendiment seran les primícies per a 
aquesta temporada 2013-14, que esperem sigui tan fructífera o més que l’anterior.

CLUB BÀSQUET LES FRANQUESES

Un altre any i una altra temporada més amb objectius complerts i alguns que s’han de millorar. Aquesta temporada hem 
inaugurat el web www.cblesfranqueses.com. Després de diversos intents hem estat capaços d’avançar i està disponible per a 
tota la secció de bàsquet de les Franqueses del Vallès. La inauguració es va portar a terme el dia de la II Cloenda de fi de 
temporada. Aquest any hi ha hagut molta participació i col·laboració.  

En l’àmbit esportiu tenim diverses lectures sobre els equips. El sènior femení ha aconseguit pujar de categoria, però per altra 
banda l’equip s’ha desfet perquè no hi han continuat algunes jugadores, les més veteranes, i s’ha hagut de començar des de 
zero.

El sènior masculí A, després de fer una gestió amb la Federació, ha estat en la categoria de Primera catalana, una categoria de 
gran nivell, on els resultats no han estat satisfactoris, però hem valorat positivament l’experiència que han viscut els seus 
jugadors. Pel que fa al sènior masculí B, ha tingut un començament ple de sobresalts, amb altes i baixes i diversos canvis 
d’entrenador fins a l’arribada de l’actual, i s’ha pogut reconduir el rumb en positiu amb tres jugadors doblant amb el sènior A i 
donant-li suport.

L’equip sub-21 femení va creixent amb les incorporacions del Patronat i de cara a aquesta temporada podrem veure uns 
resultats positius. Els dos equips sub-21 masculins han anat millorant a mesura que passava la temporada, però aquesta 
categoria té moltes desigualtats a causa de l’edat que tenen els jugadors i els compromisos que comporta, i s’ha hagut de fer 
malabarismes perquè no es desmuntessin els equips formats. Del júnior, cal dir que també ha estat una sorpresa com el sènior 
femení. Aquests nanos van forts i han fet una temporada espectacular d’entrenaments i partits.

En l’àmbit social, a banda de la creació del web del club, de la consolidació de l’equip de veterans i de la cloenda, continuem 
col·laborant amb el Patronat i l’Ajuntament, participant en els actes de celebració del Centenari de l’edifici consistorial, en el 

Carnestoltes, en el 30è aniversari del PME, en la caminada popular, en la festa 
major, etc., perquè puguem gaudir d’aquestes activitats tots junts i continuar fent 
una gran família.

Gràcies per la vostra col·laboració, implicació i suport.

Esteve Moliner Soler
President del Club Bàsquet Les Franqueses

CLUB CICLISTA CORRÓ D’AMUNT

Durant l’any 2013 el Club Ciclista Corró d’Amunt ha continuat organitzant diverses competicions i activitats. En destaquem les 
següents:

•Al mes d’abril va tenir lloc l’Open de Barcelona i la Kid Cup. A l’Open van participar un total de 300 corredors sobre un circuit 
d’uns sis quilòmetres, al qual s’havien de donar entre 3 i 7 voltes en funció de la categoria dels participants. A la Kid Cup hi van 
participar 120 nens d’entre 10 i 15 anys sobre un circuit més curt però força exigent per a la seva 
edat. Un cop més els participants i la Federació Catalana de Ciclisme van felicitar el club per 
l’organització i el disseny del recorregut, que com de costum tenia alguna variació respecte al de 
l’any anterior.

•Al mes de maig s’estrena la secció de trail-running del Club amb la innovadora prova “El 
Trencacoll”. Per a aquesta prova es va recuperar un antic camí del poble, que és el que li dóna el 
nom. La prova va consistir en dos recorreguts (de 10 km i 21 km), que permetien descobrir a la 
perfecció l’orografia de la zona, combinant trams ràpids de pista amb trams de corriols més 
tècnics. El primer guanyador de la prova va ser el corredor local Quim Magan, que la setmana 
anterior havia participat a la “Transvulcania”, una de les ultra trails més dures i conegudes del 
calendari internacional. El gran èxit quant al nombre de participants i el suport rebut a les xarxes 
socials ha fet que aquesta prova entri de forma definitiva al calendari del club.
 
•Un any més i coincidint amb els actes de la Festa Major, a finals de juliol es va realitzar la Caminada Nocturna, amb un nou 
rècord de participants: 430 persones entre adults i nens. Aquest any hi havia com a reclam un nou recorregut, que va permetre 
als participants descobrir nous racons nocturns del nostre poble. Formant part també de la Festa Major, el dissabte, es va 
organitzar l’acte ‘Vine a esmorzar en bicicleta’, on petits i grans van gaudir d’un recorregut apte per a tothom. En acabar vàrem 
esmorzar i jugar al bosc.

•La temporada s’ha tancat amb la celebració de la darrera prova de la ‘1ª Challenge resistència BTT del Vallès’. Aquest 
campionat ha constat de 4 proves de 3 hores de resistència celebrades a diferents municipis del Vallès Oriental. En categoria 
sènior van participar un total de 60 equips de dos corredors. Una de les novetats d’aquesta prova era que comptava amb una 
prova específica per a nens, a la qual van participar uns 50 futurs campions.

Ja estem treballant en el calendari del 2014 que contindrà novetats importants.
Salut i km’s!!!

CLUB DE TIR AMB ARC LES FRANQUESES

Una altra temporada ha passat i es pot dir que el Club de Tir amb Arc Les Franqueses hem crescut com a club establint, d'una 
banda, millores a nivell material, i de l’altra, introduint canvis en la manera d'entendre la relació entre els socis i innovant en la 
forma de plantejar-nos la didàctica del tir amb arc.

Pel nostre club passen moltes persones al llarg de l'any per practicar el nostre esport. Poden ser els socis habituals, els nens i 
nenes de diferents escoles de les Franqueses, els xavals catalans de totes les categories que vénen a tecnificar-se per als 
Campionats d'Espanya, i per descomptat, els iniciats que vénen 
a provar per primera vegada el que és el tir amb arc. Per a 
nosaltres, tots tenen la mateixa importància. Intentem que 
tothom, dins del club, gaudeixi i estigui còmode dins de les 
nostres possibilitats. Buscant aquesta comoditat, a la nostra sala 
s'ha instal·lat parquet des de la zona de recepció fins a la línia de 
tir, i també s'han introduït millores al mobiliari. Abans de finals 
d'aquest any ampliarem la zona de parquet fins a la línia dels 
divuit metres. Aquesta temporada vam tornar a reprendre la 
idea de crear una lliga interna dins del club que afavorís la 
relació entre els socis. Va constar de quatre tirades repartides en diferents diumenges i es pot dir que va ser un èxit. Els socis 
van poder gaudir de la camaraderia i també del repte d'enfrontar-se amb els seus companys de club. Ja està planificada una 
nova lliga per a la nova temporada.

Quant a la didàctica del tir amb arc, un apartat que per a nosaltres és molt important, cal dir que el nostre club ha estat elegit 

per la Federació Catalana de Tir amb Arc per a la celebració de diverses concentracions de tecnificació amb l'objectiu de la 
preparació de Campionats d'Espanya. Les nostres instal·lacions són de les poques homologades dins del territori català i 
presenten unes condicions excel·lents per a la pràctica d'aquest esport. Aspirem pròximament a comptar amb una línia de tir 
que millori notablement les instal·lacions del camp exterior.

El club segueix apostant per la seva Escola de Tir amb Arc, lloc on els xavals de les Franqueses i del seu entorn creixen com a 
arquers i com a persones. És un dels aspectes que més cuidem i al que donem més suport. És el planter de futurs campions. 
Des del Club de Tir amb Arc Les Franqueses ens sentim orgullosos de poder aportar la visió del nostre esport al municipi dels 
Franqueses del Vallès, oferint sempre el nostre club a qualsevol persona que vulgui iniciar-se en aquest bell esport. Així mateix, 
agraïm la bona entesa i la col·laboració que existeix amb l'Ajuntament de les Franqueses, així com amb el Patronat Municipal 
d’Esports.

AE GRUP FONDISTES BELLAVISTA

Durant tot l’any participem en entrenaments pel municipi. Tenim un poble excel·lent per a la pràctica del nostre esport. També 
participem a les curses i marxes que es celebren a Catalunya i a la resta d’Espanya, i en algunes maratons internacionals. La 
nostra finalitat és fer esport per fer salut i amistat.

L’AEG Fondistes Bellavista organitza la coneguda i famosa cursa de Bellavista. Aquest any hem celebrat 27 edicions amb una 
participació total de 750 participants. Va fer un dia esplèndid per córrer, tot estava previst per als corredors. Durant la cursa es 
van repartir 4.000 ampolles d’aigua, 300 litres de begudes refrescants, es van 
repartir 1.000 entrepans per a tots els corredors i voluntaris. A cadascú se li va lliurar 
una bossa amb productes de les empreses col·laboradores, i  a més tothom va rebre 
com a obsequi una samarreta tècnica i uns pantalons de corredor. Aquest any un 27 
per cent dels participants a la cursa de Bellavista eren dones. Es va notant any 
darrere any l’augment de les participants femenines. El proper any 2014 intentarem 
fer la cursa més solidaria si cap (recollida d’aliments...). La data de la cursa de 
Bellavista 2014 serà el 15 de juny. Aprofitem per agrair i felicitar tots els voluntaris, ja 
que sense ells no es podrien celebrar aquests esdeveniments. La crisi també ha 
arribat per als que organitzem les curses populars, cada vegada costa més organit-
zar, ja que no rebem cap col·laboració econòmica dels comerços que antigament ho feien. El 90 per cent del cost de l’activitat el 
paga el corredor amb la seva aportació. 

Agraïm al Patronat Municipal d’Esports i a tots els seus membres la seva col·laboració. Això també ho fem extensible a l’àrea 
de Cultura i a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. Esperem que aquest proper any puguem celebrar la XXVIII cursa de 
Bellavista 2014. 

CLUB ESPORTIU KARATE NOCACHI LES FRANQUESES

10 anys del Nokachi. Aquesta temporada ha estat molt especial per a Agustín Núñez i Montse Marín, ja que fa 10 anys que 
van iniciar un somni, una il·lusió i un repte. El 2 de novembre de 2003 van obrir les portes d’un club que avui en dia destaca pels 

seus excel·lents resultats, tant a nivell regional com nacional, però sobretot el que 
destaca i caracteritza el dojo es la companyonia, treball i unió que hi ha darrere de tots 
aquests anys de constància i esforç i d’aquests 200 alumnes que en formen part.
 
Enguany s’han assolit moltíssims pòdiums en les categories de kata i de kumite, sent 
així el club que encapçala el rànquing a nivell regional. A nivell nacional cal destacar el 
campió d’Espanya Jordi Valdivia en categoria infantil pre-kumite i els dos bronzes de 
Juan Sánchez i Roger Burriel en categoria kumite juvenil. També anomenar Marta de 

Sande, que segueix formant part de la tecnificació de la Federació Espanyola de Karate i que va ser convocada per assistir a les 
preseleccions del Campionat del Món. Aquesta temporada s’han incorporat les classes de pares i mares d’alumnes que s’han 
iniciat al karate. Ha estat molt gratificant poder realitzar classes on els pares aprenen dels fills i gaudeixen compartint el mateix 
esport i art marcial.
 
I per últim, un any més, el IV Trofeu Equips Nokachi, on hi va haver una gran participació de més de 400 competidors i on 
l’organització, formada per membres del club, va ser un èxit. Ara cal seguir treballant per mantenir aquest nivell d’èxits i, 
sobretot, per poder seguir gaudint de la il·lusió de treball com si fos el primer dia.

GIMNÀS OKAMISHIN

El gimnàs Okamishin continua portant a terme una activitat pedagògica amb els nostres nens, a qui inculquem les regles 
bàsiques del judo, que són les mateixes que hem de seguir a la nostra vida 
quotidiana, com són la lleialtat, l’honestedat, el respecte i la companyonia. 
També hem participat en competicions tant estatals com internacionals. En 
destaca la medalla de bronze aconseguida en els Campionats d’Europa de 
Judo de veterans. Cal destacar també les actuacions del club amb els seus 
alumnes en esdeveniments solidaris, com el Taiaki celebrat per la Federació 
de Judo en les recollides d’aliments o la campanya per a la recollida de 
diners per a l’operació de Riki. Donem les gràcies a tots els que han participat en aquests esdeveniments, perquè sempre que 
ens necessitin allà estarem. Us recordem les nostres activitats i horaris:
-Judo: dilluns i dimecres, de 18.30 a 21.30 h (nens a partir de 4 anys)
-Ju Jitsu: dimarts i dijous, de 20.30 a 21.30 h
-Iaido: dimarts i dijous, de 19.30 a 20.30 h

UCF UNIÓ CICLISTA LES FRANQUESES

Febrer: es disputa la mítica marxa BTT de la UCF “L’aventura és l’aventura” amb un recorregut de 40 km i 25 km amb sortida i 
arribada al Parc de Milpins. Un any més, en destaca l’èxit participatiu amb 370 ciclistes i l’alt nivell d’aquests. Finalment es va 
imposar el corredor Marc Trayter, en categoria masculina, i Anna Villar, en categoria femenina.

Abril: com ja és tradició, l’equip UCF-Bicicletes Segú va participar amb un gran nombre de corredors a una de les proves més 
mítiques dins del calendari espanyol: La Maratón de los Monegros. Els seus 119 Km de recorregut en BTT (i ciclocròs) fan 
d’aquesta una de les proves més exigents en què la UCF participa dutant l’any. L’equip UCF-Bicicletes Segú va obtenir un 
magnífic resultat classificant-se 15è a la classificació per equips. Destacar també la gran actuació d’en Santi Segú amb la 15a 
posició a la classificació general de la prova. El dia 16 la UCF va dur a terme un acte social, on s’obsequià amb un tricicle 
adaptat el company Toni Moya, que va patir un ictus que li impedia gaudir del ciclisme en condicions. L’acte va tenir lloc a la 
plaça de la Corona de Granollers, fet que va despertar l’interés i les emocions de molta gent. Cal destacar que una part del 
finançament del tricicle va venir d’una ajuda aportada pels participants de la prova BTT de la UCF “L’Aventura és l’aventura”.

Setembre: el dia 14, coincidint amb la Festa Major, la UCF organitza ‘La Gran Clàssica de les Franqueses’, una autèntica cursa 
de ciclisme on es va poder gaudir d’un gran nivell dels corredors de les categories Elit, Sub-23 i Master 30. El corredor francès 
Cedric Eustache es va acabar imposant a la prova amb un 
temps de 2 hores i 41 minuts. Quant a la representació de 
l’equip UCF-Bicicletes Segú, el corredor Santi Segú va aconse-
guir una gran victòria en la categoria Màster 30. Com ja és 
tradició, el dia 22 la UCF va organitzar el Campionat de Contra-
rellotge Individual. 

A diferència dels altres anys, enguany es va disputar tot el 
campionat el mateix dia, fent la primera contrarellotge a Corró 
d’Amunt i la segona a Figaró-Montmany. El guanyador absolut 
va ser Santi Segú que, tot i acabar en segona posició i per 
darrere de Miquel Novelles a la crono de Corró d’Amunt, va protagonitzar una espectacular ascenció a Montmany que li va 
acabar donant la victòria. En les diferents categories, els guanyados van ser els següents: Fèmina, Laura Cunillera; Elit, Oriol 
Aguilera; Master 30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; Master 50, Chris Goere.

Octubre: per quart any consecutiu es va disputar el ‘Gran Premi Guess’ al parc de Milpins de Corró d’Avall, la primera prova de 
la Copa Catalana de Ciclocròs d’aquesta temporada, amb la participació de 127 ciclistes. Es van disputar tres curses, una per a 
les categories d’aleví, infantil i cadet, una altra per a les categories júnior, fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la darrera per a 
master 30, elit i sub 23. El guanyador de la cursa en Elit va ser Tomàs Misser. Pel que fa als resultats obtinguts per la UCF, cal 
destacar el segon lloc de Santi Segú a la categoria Master 30, la segona posició de Marc Ortega a la Master 40, i la victòria 
d’Antoni Serra en Master 60.

Novembre: un any més, la UCF col·labora amb la II Cursa Benèfica ‘Els 10 km de les Franqueses’.

Desembre: celebració del Sopar de Nadal de la Unió Ciclista, resum de la temporada i agraïment a tots els socis i col·laboradors 
que cada any fan possible que la UCF pugui seguir superant-se.
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CLUB D’ATLETISME A 4 EL KM

El Club d'Atletisme A 4 el km va nèixer el 2006 i des d’aleshores no hem parat de crèixer. Actualment ja som més de 80 socis i 
cada any anem augmentant la nostra massa social. El nostre objectiu principal és gaudir de l’atletisme popular participant en 
curses i realitzant activitats que permetin la difusió de l’atletisme de fons. Tot i això, però, no és difícil veure atletes del nostre 
club a dalt dels podis en bona part de les curses populars en què participem.

El club organitza cada any una prova en pista: el Critèrium 
1.000 m de Granollers, una prova de 1.000 m en pista que 
permet als atletes del club i de la comarca participar en una 
prova en pista. L’any passat vam recuperar la cursa de les 
Franqueses, sota un nou format: els 10 de les Franqueses, una 
cursa de 10 km de caràcter solidari a benefici de la recerca 
contra el càncer de ronyó. A l’edició del 2013 hi han participat 
més de 600 corredors tot i el mal temps que es preveia. També 
el nostre club col·labora activament en el programa d'entrenaments per preparar la mitja marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga.

El club està obert a tots els corredors que vulguin córrer amb nosaltres. Els nostres horaris d’entrenament habituals són dilluns, 
diimecres i divendres a les 20 h, i diumenge a les 8 h. Per a més informació es pot consultar el nostre web www.a4elkm.com o 
adreçar-se a administracio@a4elkm.com.

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA HANDBOL LES FRANQUESES

Benvolguts amics i amigues de l’handbol i de l’esport en general de LF!!!

Ja ha passat com si res una altra temporada i ja en comencem una de nova, la 2013/2014. Ens toca fer un any més el resum de 
la darrera temporada esportiva de l’handbol 2012/2013 i podem dir molt orgullosos des del club AEHLF i des del PME que ha 
estat un altre any exitós en tots els aspectes. Hem crescut en equips i en nombre de jugadors i ja en som 13 des de l’escola fins 
a l’equip sènior masculí i un total de 165 jugadors/es. Tot això vol dir més dedicació, més entrenadors i tècnics, més coordinació 
entre tots i sobretot més diners, cosa que desgraciadament avui no hi ha. Tot i això, aprofitant bé els recursos hem pogut fer les 
mateixes activitas com cada any, com són: el V Torneig de Festa Major Joan Sanpera, el V Torneig de Nadal memorial Joan 
Bufí, l’organització i participació al XIV Torneig de la Granollers CUP 2013, i com a esdeveniment especial vam col·laborar, 
mitjançant el Patronat Municipal de Cultura de LF, en els actes de celebració del Centenari de l´Ajuntament 1912-2012, organit-
zant un torneig de diferents categories amb un gran nivell de participació i esportiu amb clubs convidats d’arreu de Catalunya.

Vull aprofitar per felicitar la tasca que fan el entrenadors i monitors del PME, la gran majoria dels quals són jugadors dels equips 
del PME i de l’AEHLF. Sense ells tot això no seria possible de dur a terme. Gràcies, mil gràcies a tots ells!!!

Per la part esportiva, grandíssima temporada de l’equip aleví masculí entrenat per Álex García, que va guanyar la lliga CEVO. I 
també de l’infantil masculí de Joel Montava, una magnífica temporada amb el 4t lloc a la lliga, campions al torneig Internacional 
de Callella i una grandíssima Granollers CUP que passarà a la història del club pel partit épic contra el Barça. Molt bé nois, 
felicitats!

El cadet masculí de Santi Tomàs, felicitar-los pel 4t lloc a la lliga i encoratjar-los a seguir lluitant cada dia, ànims!

Pel que fa a l’infantil femení, la repetició de cada any: primeres en gairebé tot. Les noies d’en Xavier Corbi no volen baixar el 
llistó mai: campiones de lliga de 1a Catalana, subcampiones de Catalunya, subcampiones de Copa, 8è lloc a la Granollers Cup i 
un magnific 2n lloc als sectors del campionat d’Espanya a Elx, perdent el darrer partit contra les actuals campiones d’Espanya, 
el BM Roquetas de Mar d’Almeria.

La temporada de les cadets cal classificar-la amb un 10. Podem estar molt orgullosos d’elles ja que van començar la temporada 
molt minvades de gent per lesions i amb l’ajuda de jugadores de l’equip infantil van poder tirar endavant fent una 4a posició a la 
lliga, passant del Top 8 Catalunya i classificar-se per al Top 4 per jugar els campionats d’Espaya que es van celebrar a Castro 
Urdiales, on van quedar terceres perdent davant el millor equip d’Espanya actualment i campió com és el BM Villaverde de 
Madrid. Però no en van tenir prou que van jugar la Granollers Cup 2013 i amb una confiança increïble, unió, disciplina i bon joc 
es van proclamar CAMPIONES sense rivals a la pista i  autoritat absoluta, ja que era un torneig molt desitjat per elles, pel club i 
en què portaven moltes edicions arribant fins a les semis.

Per últim, gran temporada la del sénior masculí, que va aconseguir la 2a posició de la lliga de 3a Catalana i l’ascens a la 
categoria superior. Un equip compacte, capitanejat per Santi Tomàs i molt ben dirigit a la banqueta per Santi Jubany i el nostre 
“Bruixot de l’Handbol”, Carles Viñallonga.

Ja per acabar, agrair a tots els pares i mares que són socis de l’entitat la seva col·laboració econòmica cada temporada, al PME 
i Ajuntament i a totes aquelles persones i empreses que col·laboren com a patrocinadors de forma altruista i que fan viable el 
nostre club.

Molt atentament,

Rafel Rosario
President AEHLF 

CLUB FUTBOL LES FRANQUESES

El passat més de juliol es va donar per finalitzada la temporada 2012-13, implicant en competicions a uns 250 jugadors entre la 
Federació Catalana de Futbol i el Consell Esportiu del Vallès Oriental.
Els èxits més destacats dels nostres equips han estat: 

-En primer lloc, l’ascens del benjamí A a la nova categoria de Preferent, la màxima de Catalunya.
-Campionat de Lliga aconseguit pel prebenjamí D.
-Les tres segones posicions del juvenil, el cadet A i l’infantil A.
-Les posicions davanteres en els seus campionats de l’Escola Blaus; del prebenjamí A i B; del benjamí B i C;  de l’aleví A i 

C; i de l’infantil A.
-El bon paper formatiu de l’Escola Blancs, prebenjamí E i C, aleví B i D, l’infantil B, el  cadet B i el juvenil B.

Per tant, endarrere queden 9 mesos de treball dels nostres 20 equips de futbol base i del primer equip, fent un balanç molt 
positiu amb una interacció excel·lent entre els grups humans d’entrenadors, ajudants, coordinador, jugadors, junta directiva i 
afeccionats del nostre club. A més, creiem que hem sembrat les llavors per a aquesta nova temporada en la que estem 
immersos, seguint creient amb el treball i l’esforç de tots des del primer a l’últim dia, entrenament rere entrenament i patit rere 
partit. Per això, aquesta nova temporada 2013-14 hem introduït una nova organització amb dos coordinadors (David García des 
d’escola fins a benjamí, i Xavi Parra des d’aleví fins a juvenil),  
i un gerent econòmic i esportiu per a tot el club (David García). 
La suma de tots ells conjuntament amb la resta d’equips 
tècnics de tots els nostres equips ens ha portat a desenvolu-
par un treball evolutiu, amb una programació d’entrenaments 
repartits per mesos, on es van marcant tots els continguts 
tècnics, tàctics i psicològics per edats i categories per tal que 
tots els nostres jugadors millorin globalment i s’identifiquin 
amb un mateix model de joc per a tots. Hem passat dels 20 
equips de futbol base de la temporada anterior als 21 d’aquesta (un nou benjamí) i també amb un nou projecte per al nostre 
primer equip on la plantilla es totalment nova gràcies al treball de l’entrenador Manolo Parralo i del seu ajudant Jordi Jornet, que 
actualment es situen líders del grup 5 de la Tercera Catalana.

Aquests són els nostres equips d’aquesta temporada: Primer equip: Tercera Catalana; Juvenil: Segona Divisió Catalana; Cadet 
A: Primera Divisió Catalana; Cadet B: Segona Divisió Catalana; Infantil A: Segona Divisió Catalana; Infantil B: Segona Divisió 
Catalana; Aleví A: Segona Divisió Catalana; Aleví B: Tercera Divisió Catalana; Aleví C: Tercera Divisió Catalana; Aleví D: Tercera 
Divisió Catalana; Benjamí A: Preferent Catalana; Benjamí B: Segona  Divisió Catalana; Benjamí C: Tercera  Divisió Catalana; 
Benjamí D: Tercera  Divisió Catalana; Prebenjamí A: Prebenjamí 7 Campionat de Lliga; Prebenjamí B: Prebenjamí 7 Campionat 
de Lliga; Prebenjamí C: Prebenjamí 7 Campionat de Lliga; Prebenjamí D: Prebenjamí 7 Campionat de Lliga; Prebenjamí E: 
Prebenjamí 7 Campionat Consell Esportiu Vallès Oriental; Escola Blaus: Escoles Campionat Consell Esportiu Vallès Oriental; 
Escola Blancs: Escoles Campionat Consell Esportiu Vallès Oriental.

Aquest increment d’equips i jugadors fa que aquest any ens situem amb més de 300 jugadors i amb un balanç més que positiu 
en els tres mesos que portem ocupant les posicions davanteres en quasi totes les competicions que estem disputant.

CLUB ESPORTIU LLERONA

La temporada 2012-13 podem assegurar que ha estat una de les millors, sinó la millor, de la història del Club. Amb un rècord de 
nombre total d’equips, 23, i un rècord també d’ascensos amb tres en total, tot i no sent en algunes etapes la competició 
l’objectiu prioritari del club. No obstant, el treball curós amb paciència dóna també aquests premis.

Tots els ascensos són meritoris de per si, però si n’hem de destacar algun és el de l’amateur femení de Dani Sola, que després 
d’una brillant temporada assolia el campionat de Primera 
divisió i el tan desitjat ascens a Preferent. Brillant el futbol i la 
forma de comportar-se de les jugadores blaves. 

També brillant va ser la temporada del cadet A, que després 
de lluitar pel campionat durant tot el curs va acabar assolint 
l’ascens de categoria a Primera divisió. I no menys especta-
cular va ser l’any del benjamí A, encapçalat per Xavi Díaz i 
Joan Closa, els formadors de l’equip. Els joves lleronins van 
mostrar un progrés inimaginable que els va conduir a un 
ascens tan impensable com merescut.

A part dels tres ascensos, un de futbol formatiu 7, un de futbol formatiu 11 i l’últim en etapa de rendiment, cal fer menció com ja 
és norma habitual que la temporada va servir també per seguir fomentant els valors formatius que inculca el futbol i també a 
l’excel·lent comportament de tots els seus integrants, norma bàsica imprescindible d’aquest Club.

Acabada una temporada tan brillant com l’anterior, els reptes que es presenten són cada vegada més il·lusionants. Seguir 
creixent en la base femenina, mantenir l’essència dels valors de l’esport en etapes de rendiment seran les primícies per a 
aquesta temporada 2013-14, que esperem sigui tan fructífera o més que l’anterior.

CLUB BÀSQUET LES FRANQUESES

Un altre any i una altra temporada més amb objectius complerts i alguns que s’han de millorar. Aquesta temporada hem 
inaugurat el web www.cblesfranqueses.com. Després de diversos intents hem estat capaços d’avançar i està disponible per a 
tota la secció de bàsquet de les Franqueses del Vallès. La inauguració es va portar a terme el dia de la II Cloenda de fi de 
temporada. Aquest any hi ha hagut molta participació i col·laboració.  

En l’àmbit esportiu tenim diverses lectures sobre els equips. El sènior femení ha aconseguit pujar de categoria, però per altra 
banda l’equip s’ha desfet perquè no hi han continuat algunes jugadores, les més veteranes, i s’ha hagut de començar des de 
zero.

El sènior masculí A, després de fer una gestió amb la Federació, ha estat en la categoria de Primera catalana, una categoria de 
gran nivell, on els resultats no han estat satisfactoris, però hem valorat positivament l’experiència que han viscut els seus 
jugadors. Pel que fa al sènior masculí B, ha tingut un començament ple de sobresalts, amb altes i baixes i diversos canvis 
d’entrenador fins a l’arribada de l’actual, i s’ha pogut reconduir el rumb en positiu amb tres jugadors doblant amb el sènior A i 
donant-li suport.

L’equip sub-21 femení va creixent amb les incorporacions del Patronat i de cara a aquesta temporada podrem veure uns 
resultats positius. Els dos equips sub-21 masculins han anat millorant a mesura que passava la temporada, però aquesta 
categoria té moltes desigualtats a causa de l’edat que tenen els jugadors i els compromisos que comporta, i s’ha hagut de fer 
malabarismes perquè no es desmuntessin els equips formats. Del júnior, cal dir que també ha estat una sorpresa com el sènior 
femení. Aquests nanos van forts i han fet una temporada espectacular d’entrenaments i partits.

En l’àmbit social, a banda de la creació del web del club, de la consolidació de l’equip de veterans i de la cloenda, continuem 
col·laborant amb el Patronat i l’Ajuntament, participant en els actes de celebració del Centenari de l’edifici consistorial, en el 

Carnestoltes, en el 30è aniversari del PME, en la caminada popular, en la festa 
major, etc., perquè puguem gaudir d’aquestes activitats tots junts i continuar fent 
una gran família.

Gràcies per la vostra col·laboració, implicació i suport.

Esteve Moliner Soler
President del Club Bàsquet Les Franqueses

CLUB CICLISTA CORRÓ D’AMUNT

Durant l’any 2013 el Club Ciclista Corró d’Amunt ha continuat organitzant diverses competicions i activitats. En destaquem les 
següents:

•Al mes d’abril va tenir lloc l’Open de Barcelona i la Kid Cup. A l’Open van participar un total de 300 corredors sobre un circuit 
d’uns sis quilòmetres, al qual s’havien de donar entre 3 i 7 voltes en funció de la categoria dels participants. A la Kid Cup hi van 
participar 120 nens d’entre 10 i 15 anys sobre un circuit més curt però força exigent per a la seva 
edat. Un cop més els participants i la Federació Catalana de Ciclisme van felicitar el club per 
l’organització i el disseny del recorregut, que com de costum tenia alguna variació respecte al de 
l’any anterior.

•Al mes de maig s’estrena la secció de trail-running del Club amb la innovadora prova “El 
Trencacoll”. Per a aquesta prova es va recuperar un antic camí del poble, que és el que li dóna el 
nom. La prova va consistir en dos recorreguts (de 10 km i 21 km), que permetien descobrir a la 
perfecció l’orografia de la zona, combinant trams ràpids de pista amb trams de corriols més 
tècnics. El primer guanyador de la prova va ser el corredor local Quim Magan, que la setmana 
anterior havia participat a la “Transvulcania”, una de les ultra trails més dures i conegudes del 
calendari internacional. El gran èxit quant al nombre de participants i el suport rebut a les xarxes 
socials ha fet que aquesta prova entri de forma definitiva al calendari del club.
 
•Un any més i coincidint amb els actes de la Festa Major, a finals de juliol es va realitzar la Caminada Nocturna, amb un nou 
rècord de participants: 430 persones entre adults i nens. Aquest any hi havia com a reclam un nou recorregut, que va permetre 
als participants descobrir nous racons nocturns del nostre poble. Formant part també de la Festa Major, el dissabte, es va 
organitzar l’acte ‘Vine a esmorzar en bicicleta’, on petits i grans van gaudir d’un recorregut apte per a tothom. En acabar vàrem 
esmorzar i jugar al bosc.

•La temporada s’ha tancat amb la celebració de la darrera prova de la ‘1ª Challenge resistència BTT del Vallès’. Aquest 
campionat ha constat de 4 proves de 3 hores de resistència celebrades a diferents municipis del Vallès Oriental. En categoria 
sènior van participar un total de 60 equips de dos corredors. Una de les novetats d’aquesta prova era que comptava amb una 
prova específica per a nens, a la qual van participar uns 50 futurs campions.

Ja estem treballant en el calendari del 2014 que contindrà novetats importants.
Salut i km’s!!!

CLUB DE TIR AMB ARC LES FRANQUESES

Una altra temporada ha passat i es pot dir que el Club de Tir amb Arc Les Franqueses hem crescut com a club establint, d'una 
banda, millores a nivell material, i de l’altra, introduint canvis en la manera d'entendre la relació entre els socis i innovant en la 
forma de plantejar-nos la didàctica del tir amb arc.

Pel nostre club passen moltes persones al llarg de l'any per practicar el nostre esport. Poden ser els socis habituals, els nens i 
nenes de diferents escoles de les Franqueses, els xavals catalans de totes les categories que vénen a tecnificar-se per als 
Campionats d'Espanya, i per descomptat, els iniciats que vénen 
a provar per primera vegada el que és el tir amb arc. Per a 
nosaltres, tots tenen la mateixa importància. Intentem que 
tothom, dins del club, gaudeixi i estigui còmode dins de les 
nostres possibilitats. Buscant aquesta comoditat, a la nostra sala 
s'ha instal·lat parquet des de la zona de recepció fins a la línia de 
tir, i també s'han introduït millores al mobiliari. Abans de finals 
d'aquest any ampliarem la zona de parquet fins a la línia dels 
divuit metres. Aquesta temporada vam tornar a reprendre la 
idea de crear una lliga interna dins del club que afavorís la 
relació entre els socis. Va constar de quatre tirades repartides en diferents diumenges i es pot dir que va ser un èxit. Els socis 
van poder gaudir de la camaraderia i també del repte d'enfrontar-se amb els seus companys de club. Ja està planificada una 
nova lliga per a la nova temporada.

Quant a la didàctica del tir amb arc, un apartat que per a nosaltres és molt important, cal dir que el nostre club ha estat elegit 

per la Federació Catalana de Tir amb Arc per a la celebració de diverses concentracions de tecnificació amb l'objectiu de la 
preparació de Campionats d'Espanya. Les nostres instal·lacions són de les poques homologades dins del territori català i 
presenten unes condicions excel·lents per a la pràctica d'aquest esport. Aspirem pròximament a comptar amb una línia de tir 
que millori notablement les instal·lacions del camp exterior.

El club segueix apostant per la seva Escola de Tir amb Arc, lloc on els xavals de les Franqueses i del seu entorn creixen com a 
arquers i com a persones. És un dels aspectes que més cuidem i al que donem més suport. És el planter de futurs campions. 
Des del Club de Tir amb Arc Les Franqueses ens sentim orgullosos de poder aportar la visió del nostre esport al municipi dels 
Franqueses del Vallès, oferint sempre el nostre club a qualsevol persona que vulgui iniciar-se en aquest bell esport. Així mateix, 
agraïm la bona entesa i la col·laboració que existeix amb l'Ajuntament de les Franqueses, així com amb el Patronat Municipal 
d’Esports.

AE GRUP FONDISTES BELLAVISTA

Durant tot l’any participem en entrenaments pel municipi. Tenim un poble excel·lent per a la pràctica del nostre esport. També 
participem a les curses i marxes que es celebren a Catalunya i a la resta d’Espanya, i en algunes maratons internacionals. La 
nostra finalitat és fer esport per fer salut i amistat.

L’AEG Fondistes Bellavista organitza la coneguda i famosa cursa de Bellavista. Aquest any hem celebrat 27 edicions amb una 
participació total de 750 participants. Va fer un dia esplèndid per córrer, tot estava previst per als corredors. Durant la cursa es 
van repartir 4.000 ampolles d’aigua, 300 litres de begudes refrescants, es van 
repartir 1.000 entrepans per a tots els corredors i voluntaris. A cadascú se li va lliurar 
una bossa amb productes de les empreses col·laboradores, i  a més tothom va rebre 
com a obsequi una samarreta tècnica i uns pantalons de corredor. Aquest any un 27 
per cent dels participants a la cursa de Bellavista eren dones. Es va notant any 
darrere any l’augment de les participants femenines. El proper any 2014 intentarem 
fer la cursa més solidaria si cap (recollida d’aliments...). La data de la cursa de 
Bellavista 2014 serà el 15 de juny. Aprofitem per agrair i felicitar tots els voluntaris, ja 
que sense ells no es podrien celebrar aquests esdeveniments. La crisi també ha 
arribat per als que organitzem les curses populars, cada vegada costa més organit-
zar, ja que no rebem cap col·laboració econòmica dels comerços que antigament ho feien. El 90 per cent del cost de l’activitat el 
paga el corredor amb la seva aportació. 

Agraïm al Patronat Municipal d’Esports i a tots els seus membres la seva col·laboració. Això també ho fem extensible a l’àrea 
de Cultura i a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. Esperem que aquest proper any puguem celebrar la XXVIII cursa de 
Bellavista 2014. 

CLUB ESPORTIU KARATE NOCACHI LES FRANQUESES

10 anys del Nokachi. Aquesta temporada ha estat molt especial per a Agustín Núñez i Montse Marín, ja que fa 10 anys que 
van iniciar un somni, una il·lusió i un repte. El 2 de novembre de 2003 van obrir les portes d’un club que avui en dia destaca pels 

seus excel·lents resultats, tant a nivell regional com nacional, però sobretot el que 
destaca i caracteritza el dojo es la companyonia, treball i unió que hi ha darrere de tots 
aquests anys de constància i esforç i d’aquests 200 alumnes que en formen part.
 
Enguany s’han assolit moltíssims pòdiums en les categories de kata i de kumite, sent 
així el club que encapçala el rànquing a nivell regional. A nivell nacional cal destacar el 
campió d’Espanya Jordi Valdivia en categoria infantil pre-kumite i els dos bronzes de 
Juan Sánchez i Roger Burriel en categoria kumite juvenil. També anomenar Marta de 

Sande, que segueix formant part de la tecnificació de la Federació Espanyola de Karate i que va ser convocada per assistir a les 
preseleccions del Campionat del Món. Aquesta temporada s’han incorporat les classes de pares i mares d’alumnes que s’han 
iniciat al karate. Ha estat molt gratificant poder realitzar classes on els pares aprenen dels fills i gaudeixen compartint el mateix 
esport i art marcial.
 
I per últim, un any més, el IV Trofeu Equips Nokachi, on hi va haver una gran participació de més de 400 competidors i on 
l’organització, formada per membres del club, va ser un èxit. Ara cal seguir treballant per mantenir aquest nivell d’èxits i, 
sobretot, per poder seguir gaudint de la il·lusió de treball com si fos el primer dia.

GIMNÀS OKAMISHIN

El gimnàs Okamishin continua portant a terme una activitat pedagògica amb els nostres nens, a qui inculquem les regles 
bàsiques del judo, que són les mateixes que hem de seguir a la nostra vida 
quotidiana, com són la lleialtat, l’honestedat, el respecte i la companyonia. 
També hem participat en competicions tant estatals com internacionals. En 
destaca la medalla de bronze aconseguida en els Campionats d’Europa de 
Judo de veterans. Cal destacar també les actuacions del club amb els seus 
alumnes en esdeveniments solidaris, com el Taiaki celebrat per la Federació 
de Judo en les recollides d’aliments o la campanya per a la recollida de 
diners per a l’operació de Riki. Donem les gràcies a tots els que han participat en aquests esdeveniments, perquè sempre que 
ens necessitin allà estarem. Us recordem les nostres activitats i horaris:
-Judo: dilluns i dimecres, de 18.30 a 21.30 h (nens a partir de 4 anys)
-Ju Jitsu: dimarts i dijous, de 20.30 a 21.30 h
-Iaido: dimarts i dijous, de 19.30 a 20.30 h

UCF UNIÓ CICLISTA LES FRANQUESES

Febrer: es disputa la mítica marxa BTT de la UCF “L’aventura és l’aventura” amb un recorregut de 40 km i 25 km amb sortida i 
arribada al Parc de Milpins. Un any més, en destaca l’èxit participatiu amb 370 ciclistes i l’alt nivell d’aquests. Finalment es va 
imposar el corredor Marc Trayter, en categoria masculina, i Anna Villar, en categoria femenina.

Abril: com ja és tradició, l’equip UCF-Bicicletes Segú va participar amb un gran nombre de corredors a una de les proves més 
mítiques dins del calendari espanyol: La Maratón de los Monegros. Els seus 119 Km de recorregut en BTT (i ciclocròs) fan 
d’aquesta una de les proves més exigents en què la UCF participa dutant l’any. L’equip UCF-Bicicletes Segú va obtenir un 
magnífic resultat classificant-se 15è a la classificació per equips. Destacar també la gran actuació d’en Santi Segú amb la 15a 
posició a la classificació general de la prova. El dia 16 la UCF va dur a terme un acte social, on s’obsequià amb un tricicle 
adaptat el company Toni Moya, que va patir un ictus que li impedia gaudir del ciclisme en condicions. L’acte va tenir lloc a la 
plaça de la Corona de Granollers, fet que va despertar l’interés i les emocions de molta gent. Cal destacar que una part del 
finançament del tricicle va venir d’una ajuda aportada pels participants de la prova BTT de la UCF “L’Aventura és l’aventura”.

Setembre: el dia 14, coincidint amb la Festa Major, la UCF organitza ‘La Gran Clàssica de les Franqueses’, una autèntica cursa 
de ciclisme on es va poder gaudir d’un gran nivell dels corredors de les categories Elit, Sub-23 i Master 30. El corredor francès 
Cedric Eustache es va acabar imposant a la prova amb un 
temps de 2 hores i 41 minuts. Quant a la representació de 
l’equip UCF-Bicicletes Segú, el corredor Santi Segú va aconse-
guir una gran victòria en la categoria Màster 30. Com ja és 
tradició, el dia 22 la UCF va organitzar el Campionat de Contra-
rellotge Individual. 

A diferència dels altres anys, enguany es va disputar tot el 
campionat el mateix dia, fent la primera contrarellotge a Corró 
d’Amunt i la segona a Figaró-Montmany. El guanyador absolut 
va ser Santi Segú que, tot i acabar en segona posició i per 
darrere de Miquel Novelles a la crono de Corró d’Amunt, va protagonitzar una espectacular ascenció a Montmany que li va 
acabar donant la victòria. En les diferents categories, els guanyados van ser els següents: Fèmina, Laura Cunillera; Elit, Oriol 
Aguilera; Master 30, Santi Segú; Master 40, Jony Acuña; Master 50, Chris Goere.

Octubre: per quart any consecutiu es va disputar el ‘Gran Premi Guess’ al parc de Milpins de Corró d’Avall, la primera prova de 
la Copa Catalana de Ciclocròs d’aquesta temporada, amb la participació de 127 ciclistes. Es van disputar tres curses, una per a 
les categories d’aleví, infantil i cadet, una altra per a les categories júnior, fèmines, elit i master 40, 50 i 60, i la darrera per a 
master 30, elit i sub 23. El guanyador de la cursa en Elit va ser Tomàs Misser. Pel que fa als resultats obtinguts per la UCF, cal 
destacar el segon lloc de Santi Segú a la categoria Master 30, la segona posició de Marc Ortega a la Master 40, i la victòria 
d’Antoni Serra en Master 60.

Novembre: un any més, la UCF col·labora amb la II Cursa Benèfica ‘Els 10 km de les Franqueses’.

Desembre: celebració del Sopar de Nadal de la Unió Ciclista, resum de la temporada i agraïment a tots els socis i col·laboradors 
que cada any fan possible que la UCF pugui seguir superant-se.




