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En els últims anys, el
nostre municipi ha destacat
en la pràctica esportiva, ja
que és un dels municipis
amb un nombre més elevat
d'esportistes per nombre
d'habitants, la qual cosa ens
omple de satisfacció.

Aquest fet s'ha aconseguit
per diversos motius i un dels
més importants és haver
invertit en noves instal·la-

cions esportives que n'han facilitat la pràctica, com ara el
Complex Esportiu, la pista coberta, les pistes de tennis,
les pistes de petanca, el camp de futbol a Bellavista, la
gespa al camp de futbol de Corró d'Avall, vestidors, la
remodelació de la zona esportiva de Corró d'Amunt...

Les instal·lacions esportives, per si soles, no faciliten

Un mUn mUn mUn mUn municipi esporunicipi esporunicipi esporunicipi esporunicipi esportiu per etiu per etiu per etiu per etiu per excelxcelxcelxcelxcel.....lèncialèncialèncialèncialència

5 an5 an5 an5 an5 anys del Compleys del Compleys del Compleys del Compleys del Complex Esporx Esporx Esporx Esporx Esportiu Municipaltiu Municipaltiu Municipaltiu Municipaltiu Municipal
Durant aquests últims 4

anys, l’esport a les Franque-
ses ha viscut un gran canvi
a nivell de noves instal·la-
cions i pràctica esportiva.

L’Ajuntament ha fet un
gran esforç per dotar el
municipi de noves instal·la-
cions. El Complex esportiu
municipal s’ha convertit en
l’equipament estrella, pels
usos diaris que té i per la

bona acceptació que ha tingut per part del ciutadans i
ciutadanes del nostre municipi. S’ha convertit en una
instal·lació modèlica a la comarca.

Disposa d'una varietat d’activitats per a totes les edats
i un horari ampli que permet la pràctica esportiva a

qualsevol persona.
Aquest any 2007 fa 5 anys de la seva posada en

funcionament. En l'actualitat, el seus 4.000 abonats estan
gaudint diàriament de tots els serveis de què disposa la
instal·lació. A més, en els darrers mesos s’hi han engegat
nous serveis, pensant amb les persones. El servei
d'estètica, l'estudi d’investigació en 90 pacients de
fibromiàlgia, el programa «Combinat Dieta-Exercici», el
Gravity System, la bicicleta “X-Bike”... en són un bon
exemple.

M’agradaria felicitar totes aquelles persones que
diàriament fan possible que aquest equipament funcioni i
sigui un referent a la comarca.

Josep M. Dia i Grau
Regidor d’Esports i President-delegat del Consell
d’Administració del Patronat Municipal d’Esports

una més bona qualitat de la pràctica esportiva ni
incrementen el nombre de participants. En aquest cas,
han comptat amb la bona gestió en el funcionament de
les instal·lacions, tant del Patronat Municipal d'Esports
com de l'empresa SEAE, i també de la bona feina dels
clubs del municipi que fomenten l'esport de base i de
competició.

Sense la bona implicació de totes les parts en la gestió
esportiva, tant pública com privada, no s'hauria aconseguit
aquest èxit tan considerable que ens permet enorgullir-
nos tots plegats del que hem aconseguit: que les
Franqueses hagi esdevingut un municipi esportiu per
excel·lència.

Cordialment,

Francesc Torné i Ventura
Alcalde
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PROJECTES I ACTUACIONS REALITZADES PEL PATRONAT PER A LA MILLORA DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DURANT EL PERÍODE 2003-2007

L’increment de l’activitat
esportiva i la millora dels
estàndards dels equipaments
esportius, d’una banda, i l’alt cost
de manteniment de la gespa na-
tural, de l’altra, van fer decidir
l’Ajuntament el 2003 per la
instal·lació de gespa artificial
d’última generació al camp de
futbol municipal de Corró d’Avall,
ja que permet una utilització con-
tinuada del terreny de joc sense
haver de dependre del temps que
faci.

A més, es va creure oportú
incloure en el projecte la millora
de les banquetes que utilitzen els
equips amb la construcció de dues
noves edificacions que fan de
magatzem per la part posterior,
així com el reforçament de la tanca
perimetral del camp. El cost
d’adjudicació de les obres era de
689.692 euros.

Instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de Corró d'Avall
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PROJECTES I ACTUACIONS REALITZADES PEL PATRONAT PER A LA MILLORA DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DURANT EL PERÍODE 2003-2007

Nova pista poliesportiva coberta a la zona esportiva de Corró d'Avall

Dues noves pistes de tennis a la zona esportiva de Corró d'Avall

La nova pista poliesportiva
coberta de la zona esportiva
municipal de Corró d’Avall
està situada just al costat del
pavelló i es tracta d’un equi-
pament que permet la pràctica,
entre d’altres esports, de
bàsquet, d’handbol i de futbol
sala, gràcies als elements com
ara cistelles i porteries que
s’hi han col·locat.

La instal·lació, que disposa
d’un gran sostre amb unes
espectaculars bigues de fus-
ta en forma de corba que
l’aguanten, compta amb
il·luminació artificial i unes
grans xarxes laterals perquè
les pilotes no surtin del terreny
de joc.

Les obres, tant de la pista
poliesportiva com de les pistes
de tennis, tenien un pressu-
post adjudicat de 799.181
euros.

Les dues noves pistes de tennis, situades just al costat de
les piscines d’estiu, a la zona esportiva municipal de Corró
d’Avall, compten amb il·luminació artificial i unes tanques que
les envolten, així com unes grades per al públic. Les obres en

aquesta zona també han permès la construcció d’un passatge
asfaltat per a vianants que connecta amb el passeig paral·lel
a la via del tren que enllaça les pistes municipals de petanca
amb la zona esportiva municipal i el Parc Mas Colomé.
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PROJECTES I ACTUACIONS REALITZADES PEL PATRONAT PER A LA MILLORA DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DURANT EL PERÍODE 2003-2007

Cabina de megafonia al camp de futbol muni-
cipal de Corró d'Avall

Reparació de la porta corredera del camp de
futbol municipal de Corró d'Avall

Instal·lació de dues cistelles de mini bàsquet al
pati del CEIP Guerau de Liost

Vestidors del CEIP Guerau de Liost

Nova tanca a la zona d'escalfament del camp
de futbol municipal de Corró d'Avall

Instal·lació del nou terra a les dutxes  del camp
de futbol municipal de Corró d'Avall

Adequació del gimnàs del CEIP Guerau de
Liost

Pista esportiva del CEIP Guerau de Liost

| Balanç de gestió |



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

6

PROJECTES I ACTUACIONS REALITZADES PEL PATRONAT PER A LA MILLORA DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DURANT EL PERÍODE 2003-2007

Bar de les piscines d'estiu del Complex Esportiu
Municipal

Gespa artificial en una de les pistes de tennis
del Complex Esportiu Municipal

Millores a la sala de salut del Complex Esportiu
Municipal

Instal·lació de pantalles planes a la sala de
fitness del Complex Esportiu Municipal

Bicicletes "X-Bike" al Complex Esportiu Muni-
cipal

Màquines noves a la sala de fitness del Com-
plex Esportiu Municipal

Instal·lació d'un nou terra a la sala de fitness
del Complex Esportiu Municipal

Instal·lació de noves persianes al Complex
Esportiu Municipal

| Balanç de gestió |
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PROJECTES I ACTUACIONS REALITZADES PEL PATRONAT PER A LA MILLORA DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DURANT EL PERÍODE 2003-2007

Sala de massatges del Complex Esportiu Mu-
nicipal

Col·locació d'assecadors de cabell als vestidors
del pavelló poliesportiu municipal

Modificació i col·locació d'altaveus al pavelló
poliesportiu municipal

Col·locació de proteccions a les cantoneres i
les columnes del pavelló poliesportiu

Ampliació de les taquilles col·lectives del
pavelló poliesportiu municipal

Instal·lació de marcadors als laterals de la pis-
ta del pavelló poliesportiu municipal

Col·locació de nou parquet a la pista del pavelló
poliesportiu municipal

Substitució dels cèrcols de les cistelles de les
pistes del pavelló poliesportiu municipal

| Balanç de gestió |
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PROJECTES I ACTUACIONS REALITZADES PEL PATRONAT PER A LA MILLORA DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DURANT EL PERÍODE 2003-2007

Reparació i substitució de cadires de les grades
del pavelló poliesportiu municipal

Instal·lació de noves portes al passadís del
pavelló poliesportiu municipal

Substitució de tots els llums de la zona de joc
del pavelló poliesportiu municipal

Aire condicionat fred i calent a les dependèn-
cies de les pistes municipals de petanca

Instal·lació d'un nou marcador a les pistes muni-
cipals de petanca

Col·locació de bancs a la pista coberta de la
zona esportiva municipal de Corró d'Avall

Nou marcador a la pista coberta de la zona
esportiva municipal de Corró d'Avall

| Balanç de gestió |

Construcció de dos vestidors al soterrani de
l'escola Bellavista-Joan Camps
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PROJECTES I ACTUACIONS REALITZADES PEL PATRONAT PER A LA MILLORA DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DURANT EL PERÍODE 2003-2007

Noves banquetes al camp de futbol de la zona
esportiva municipal de Bellavista

Noves grades al camp de fubol de la zona
esportiva municipal de Bellavista

Taquilles col·lectives al camp de fubol de la
zona esportiva municipal de Bellavista

Gespa artificial al camp de fubol de la zona
esportiva municipal de Bellavista

Col·locació de rètol al camp de fubol de la zona
esportiva municipal de Bellavista

Xarxa protectora al camp de fubol de la zona
esportiva municipal de Bellavista

| Balanç de gestió |

Nous marcadors a les pistes de petanca de la
zona esportiva municipal de Corró d'Amunt

Instal·lació de noves grades a la zona esportiva
de Llerona
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PROJECTES I ACTUACIONS REALITZADES PEL PATRONAT PER A LA MILLORA DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DURANT EL PERÍODE 2003-2007

Substitució de les lones de les banquetes a la
zona esportiva de Llerona

Instal·lació de la xarxa d'aigua per al rec a la
zona esportiva de Llerona

| Balanç de gestió |

Aquesta temporada, el Patronat Municipal d’Esports de
les Franqueses del Vallès ha experimentat diferents canvis
dins de la seva estructura de recursos humans. Dues fi-
gures molt destacades i emblemàtiques, com són en Pep
Campaña, director gerent durant 21 anys, i la Mar Sánchez,
tècnica d’activitats del PME durant 16 anys, han deixat la
disciplina del Patronat  per desenvolupar altres projectes
personals.

Això ha comportat la incorporació del nou director gerent,
l’Albert Piñol, i de la nova tècnica, la  Lídia Ganduxé,
aconseguint mantenir l’estructura del PME.

Qui no se’n recorda de totes aquelles activitats del PME
com els Cros Escolars, Cursa de Gossos, Trobades de

Molta sort per al Pep i la Mar
Gent Gran, Caminades Populars, Diades de l’Esport, Nits
de l’Esport i moltes més amb la presència del Pep o de la
Mar...

Des d’aquestes línies volem expressar-vos el nostre
més sincer agraïment per la tasca desenvolupada, per la
implicació constant en tot tipus de projectes, per la
responsabilitat, el rigor, el respecte a la vostra feina, i
sobretot per la vostra companyonia.

Per tot això us desitgem de tot cor molta sort en els
vostres projectes de futur i, com ja sabeu, en el PME
sempre estaran els vostres amics i companys.

Els companys i companyes del PME
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Esport Període Edat Quota/Places

Iniciació Esportiva PSICOMOTRICITAT Octubre a juny 3 a 4 anys. PSICOMOTRICITAT Anual. 15 + 15 + 15
places

Iniciació Esportiva POLIESPORTIU Octubre a juny 5 a 7 anys. PREBENJAMÍ Anual. 25 + 25 places

Escola municipal HANDBOL Setembre a juny 8 a 9 anys. BENJAMÍ. M-F Anual. 32 places

Escola municipal HANDBOL Setembre a juny 10 a 12 anys. ALEVÍ. M-F Anual. 32 places

Escola municipal HANDBOL Setembre a juny 13 a 14 anys. INFANTIL. M-F Trimestral. 32 places

Esport federat HANDBOL Setembre a juny 14 a 16 anys. CADET. M-F Trimestral. 32 places

Escola municipal BÀSQUET Setembre a juny 8 a 9 anys. BENJAMÍ (premini). M-F Anual. 24 places

Escola municipal BÀSQUET Setembre a juny 10 a 12 anys. ALEVÍ (mini). M-F Anual. 24 places

Escola municipal BÀSQUET Setembre a juny
13 a 14 anys.
PREINFANTIL I INFANTIL. M-F Trimestral. 48 places

Esport federat BÀSQUET Setembre a juny 14 a 16 anys. CADET. M-F Trimestral. 24 places

Escola municipal BÀDMINTON Setembre a juny 10 a 12 anys. ALEVÍ. M-F Trimestral. 10 places

Escola municipal BÀDMINTON Setembre a juny 13 a 14 anys. INFANTIL. M-F Trimestral. 10 places

A C T I V I T A T S     D E     F O R M A C I Ó
escola esportiva municipal

Esport federat BÀDMINTON Setembre a juny 14 a 16 anys CADET. M-F Trimestral. 10 places

Escola Municipal
de TENNIS

Esport Instal.lació Període Edat Dies i horari Quota

Pistes de Tennis
Municipals
Pistes de Tennis de
Llerona

Octubre
a juny

6 a 14 anys
MINITENNIS,
INICIACIÓ I
PERFECC.

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

PROGRAMA D'ACTIVITATS I SERVEIS DEL PME PER AL CURS 2007/2008

GESTIÓ CONCERTADA
En conveni amb el Club Esportiu Les Franqueses

Minitennis:
dilluns i dimecres
o dimarts i
dijous, de 17.45
a 18.30 h

Perfeccionament:
dilluns i dimecres
o dimarts i dijous,
de 19.30 a 20.30 h

Iniciació:
dilluns i dimecres
o dimarts i
dijous, de 18.30
a 19.30 h

11

Escola municipal FUTBOL SALA Setembre a juny 8 a 9 anys BENJAMÍ. M-F Anual. 32 places

Escola municipal FUTBOL SALA Setembre a juny 10 a 12 anys ALEVÍ. M-F Anual. 32 places

Escola municipal PATINATGE Setembre a juny 8 a 9 anys BENJAMÍ. M-F Anual. 32 places

Escola municipal PATINATGE Setembre a juny 10 a 12 anys ALEVÍ. M-F Anual. 32 places

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

| Activitats per al curs 07/08 |
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Esport Període Edat Quota

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

Setembre a juny 6 a 14 anys Anual. Inscripcions al Camp
Municipal Llerona
(dies entren. 20 a 21.30 h)

Escola de FUTBOL del CF Les Franqueses
Org.: CF Les Franqueses amb el suport del
PME

Setembre (última
setmana d'agost) a juny

8 a 14 anys Anual. Inscripcions als baixos del
Camp Mun. Corró d'Avall
(DM-DJ, 18 a 20.30 h)

Escola de FUTBOL del
CF Bellavista-Milán. Org.: el CF
Bellavista-Milán amb el suport del PME

Setembre a juny 6 a 14 anys Anual. Inscripcions als baixos del
Camp Mun. Corró d'Avall

A C T I V I T A T S       D E        L L E U R E
Esport Instal.lació Període Edat Dies Horari Quota/Places

Torneig de
FUTBOL SALA

Pavelló Poliesportiu
Municipal

Octubre a juny Un partit setmanal A la nit Inscripció limitada preferentment a
equips del municipi (16 equips).
Quota anual + dipòsit.

Esport Instal.lació Període Dies Horari Inscripció

Tai-txi Gimnàs del CEIP
Guerau de Liost

Octubre a juny A partir de 16 anys Dilluns i
dimecres

18.30 a 19.30 h
19.30 a 20.30 h

Trimestral.
12 + 12 places

Ioga Gimnàs del CEIP
Guerau de Liost

Octubre a juny A partir de 16 anys Dimarts i
dijous

18.30 a 19.30 h
19.30 a 20.30 h

Trimestral.
12 + 12 places

A L T R E S     A C T I V I T A T S
Activitat Dies Edat Inscripció

ACTIVITATS D'HIVERN.
Esquí alpí, aprenentatge i
perfeccionament

Curset intensiu 3 dies d'esquí al Nadal Quota d'inscripció. Activitat
subvencionada per als
col·laboradors esportius
del PME

ACTIVITATS D'ESTIU.
Juliol esportiu

De dilluns a divendres, al mes de juliol Quota d'inscripció.
Places limitades.

De 5 a 16 anys

ACTIVITATS D'ESTIU.
Cursets de tennis

De dilluns a divendres, al mes de juliol Quota d'inscripció.
Places limitades.

Per a nens, joves i adults

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

Juny i juliol Inscripció limitada prefe-
rentment a equips del mu-
nicipi. Quota i dipòsit a
retornar al final del Torneig.

A partir de 16 anys

A partir de 8 anys.
Menors de 8 anys,
acompanyats

| Activitats per al curs 07/08 |

PROGRAMA D'ACTIVITATS I SERVEIS DEL PME PER AL CURS 2007/2008

GESTIÓ CONCERTADA

Activitat Física
per a Adults

Pavelló Poliesportiu
Municipal

Octubre a juny A partir de 16 anys Dl, dc i dv 9.15 a 10.15 h
20.00 a 21.00 h

Trimestral.
30 places per grup

Activitat Física per
a la Gent Gran

Pavelló Poliesportiu
Municipal

Octubre a juny A partir de 55 anys Dt i dj 9.00 a 10.00 h
10.00 a 11.00 h

Trimestral.
30 places per grup

Tennis Adults Pistes de tennis de
Corró d'Avall

Octubre a juny A partir de 16 anys Dl i dc
Dt i dj
Dissabte

20.30 a 21.30 h
20.30 a 21.30 h
9.30 a 11.00 h

Trimestral.
10 places per grup

12

Torneig d'hivern
de BÀSQUET

Pavelló Poliesportiu
Municipal

Octubre a juny Un partit setmanal A la nit Inscripció limitada preferentment a
equips del municipi (16 equips).
Quota anual + dipòsit.
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activitats puntuals

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

DIADA DEL JOC I
DE  L'ESPORT

Esdeveniment esportiu de gran participació que serveix com a cloenda de les activitats continuades que el Patronat
Municipal d'Esports ha realitzat durant tot el curs.

Trobada de petanca, Intercanvis Esportius, Jornada de promoció de Bàdminton, de Tir amb Arc i de Tennis...

ESDEVENIMENTS
ESPORTIUS

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

TROBADA D'ACTIVITAT
FÍSICA PER A LA GENT
GRAN

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

FESTA DE LA BICICLETA Esdeveniment d'esport de lleure destinat a tota la població de les Franqueses.

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

NIT DE L'ESPORT Acte de celebració i cloenda de la temporada esportiva del municipi, on a part de la celebració, es fa un reconeixement
als diferents esportistes i entitats per la seva trajectòria esportiva.

DATES D'INICI I PERÍODES D'INSCRIPCIÓ

CATEGORIA

Psicomotricitat
Prebenjamí

Benjamí
Aleví

Infantil
Cadet
Juvenil
Adults
Adults
Adults

Gent gran

ANY NAIXEMENT

2003/04
2000-01-02

1998-99
1996-97
1994-95
1992-93
1990-91

1989 i anteriors
1989 i anteriors
1989 i anteriors

PERÍODE INSCRIPCIÓ

Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre

ACTIVITAT

Psicomotricitat
Poliesportiu, jocs

Escola Municipal (hand., bàsq.,
bàd., pat., ten., fut. sala)

Bàsq., hand. i bàd.
Bàsq., hand. i bàd.
Bàsq., hand. i bàd.
Torneig Futbol Sala
Ioga, tai-txi i tennis

Gimnàstica manteniment
Activitat física gent gran

INICI

Octubre
Octubre

Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Novembre
Octubre
Octubre
Octubre

QUÈ CAL FER PER INSCRIURE-S'HI

1. Portar fotografies mida DNI:
2 fotografies per a totes les activitats
de formació.

2. Omplir el full d'inscripció que us fa-
cilitarem a les oficines del PME (Com-
plex Esportiu Municipal), els matins de
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9 a 14 h i les tardes de dimecres i dijous
de 16 a 19.30 h.

3. Cal adjuntar:
- Autorització paterna.
- Autorització de domiciliació

bancària en aquelles activitats que

correspongui.

4. WEB: podeu enviar la sol·licitud
d'inscripció per Internet a través de
www.lesfranqueses.cat/esports, tot
i que heu de presentar els fulls signats
a les oficines del PME.

LLOC

PME
PME
PME
PME
PME
PME
PME
PME
PME

Complex
Complex

PROGRAMES/ACTIVITATS ADREÇATS A GRUPS ESPECÍFICS
Esport Instal.lació Període Dies Horari Quota/Places

Programa adreçat a persones amb
discapacitat (en col·laboració amb la
Fundació Apadis i l'Àrea de Benestar
Social, Joventut i Sanitat de l'Ajuntament)

IES Lauro Octubre a juny A determinar A determinar Trimestral.
20 places.

Programa "Esport i integració social"
(en col·laboració amb l'Àrea de Benestar
Social, Joventut i Sanitat de l'Ajuntament)

IES Lauro Octubre a juny A determinar A determinar Trimestral.
15 places.

El Patronat Municipal d'Esports es reserva el dret de modificar l'oferta d'Activitats i Serveis en cas que fos necessari.
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PREMI TRINEU GOSSOS Esdeveniment esportiu de competició en què es fan diverses curses d'equips formats per mushers i gossos.
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Francesc Torné
Josep Maria Dia

Albert Piñol
Dolors Reverter
M. Àngels Torres

Nora Sánchez
Esteban Antequera

Lídia Ganduxé
Jordi Pavón

Guillem Estrada
Jordi Jiménez

Col.laboren en aquest número:
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Adreça: Zona esportiva municipal, s/n - Corró d’Avall
Telèfon: 93 840 48 80
Fax: 93 840 27 23
Web: www.cemlesfranqueses.com
C/e: info@cemlesfranqueses.com
Horari: de dilluns a divendres, 7.00 a 23.00 h

dissabtes, 8.00 a 22.00 h
diumeges i festius, 9.00 a 15.00 h

> Programes d’activitats aquàtiques: cursos de natació, aiguagim, activitats aquàtiques per a
gent gran,

per a nadons i escolars, multiaquàtics, bany lliure.
> Programa d’activitat física per a la gent gran.
> Programa d'activitat física per a adults-manteniment.
> Aeròbic infantil i Gravity System.
> Sala de fitness: fitness muscular i cardiovascular.
> Programes de salut: aqua-salus, fibromiàlgia, combinat dieta-exercici, massatges, natació

terapèutica.
> Lloguers: pistes de tennis, piscina.
> Servei d'estètica i de dietètica.
> Servei municipal de medicina esportiva: revisions mèdiques, proves d’esforç, consultes

mèdiques.
> Servei municipal de fisioteràpia esportiva: massatge terapèutic, rehabilitació física.
> Instal.lacions: 3 piscines d’estiu, 2 piscines climatitzades cobertes, sala d’activitats físiques

dirigides, sala de fitness (musculació), aula de formació, 3 pistes de tennis, bany de vapor, sauna,
hidromassatge, raigs UVA, vestidors, àrea de medicina i fisioteràpia de l’esport, oficines del Patronat
Municipal d’Esports, restaurant i cafeteria.
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Patxi Fernández
SEAE, SL

Diego Giorgi
Nicolás Estamerra

Toni Camps
Entrenadors i col·laboradors del PME

Club Esportiu Les Franqueses
Club Futbol Les Franqueses

Club Esportiu Llerona
Associació Esportiva Ramassà

Club de Tir amb Arc Les Franqueses
Esteve Garrell
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equips de l'escola esportiva

Psicomotricitat
Activitat en què els més petits de la

nostra llar troben un espai per divertir-
se, aprendre, conèixer i viure noves
experiències, mitjançant la pràctica de
la psicomotricitat.

Enguany, els grups de psicomotricitat
han estat dirigits pels nostres monitors i
monitores especialistes: Íngrid Arellano,
Carlos Munzón, Lídia Ganduxé, Borja
San Miguel i Álex Gontán, que han
seguit un línia de treball basada en
l’educació del nen, mitjançant el
coneixement de nous valors com el
coneixement de l’espai, la vivència de
noves experiències, la relació amb els
companys i el respecte per aquests. Tot
això, barrejat amb un ambient molt con-
fortable per a la nostra quitxalla.

Actualment, el PME ofereix tres grups:
dos grups al nou gimnàs del CEIP
Guerau de Liost, i un grup més al
gimnàs de l’IES Lauro, que no han estat
suficients per satisfer la demanda, amb
la qual cosa per a la propera tempora-
da està previst obrir nous grups.

Esteban Antequera

Grup prebenjamí
Des de fa molts anys, el Patronat Mu-

nicipal d’Esports està seguint un model
de treball en el qual es potencia
principalment la pràctica esportiva dels
diferents esports: minibàsquet, mini-
handbol, futbol, minitennis, hoquei i
atletisme, però sense deixar de banda
la vessant més lúdico-recreativa de les
diferents activitats.

Aquesta combinació es veu reforçada
amb les diferents activitats puntuals que
s’organitzen durant la temporada:
trobades internes, trobades amb altres
escoles, cros escolar, festa del nou Parc
de Mil Pins i del Parc del Mirador de
Bellavista, Diada del Joc i de l’Esport...,
que fan que l’Escola Esportiva Munici-
pal sigui una de les activitats amb més
èxit.

L’estructura de l’Escola Esportiva està
formada per tres grups, els quals fan un
total de 75 participants, dirigits pels
nostres monitors/es Jordi Jiménez, Mar-
ta Bufí i Lídia Ganduxé, que realitzen
una tasca molt important, no només de
formació d’esportistes, sinó també de
persones, acostant-los valors molts
importants com el respecte, la compa-
nyonia, la participació i la col·laboració
i, a la vegada, creant un ambient de
treball en què els nois/es poden gaudir
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d’aquestes activitats.
Per finalitzar, un any més voldríem

agrair aquesta tasca a vegades poc
valorada, però molt i molt important dels
nostres col·laboradors esportius, que
fan possible que totes les activitats que
organitzem siguin un èxit. També cal
destacar la implicació d’alguns dels
alumnes del Projecte Roda, que
organitza l’IES Lauro i en el qual
col·labora el PME.

Una cosa més, bones vacances i
agafeu forces per començar amb
l’Escola Esportiva un nou curs carregat
de noves activitats.

Esteban Antequera

Coordinació bàsquet
Una temporada més podem acabar

dient que el balanç és força positiu. En-
cara ens queden coses per millorar, en
som conscients, però si més no, s’ha
mantingut el nivell dels darrers anys i
s’han assolit els objectius marcats a
l’inici de la temporada.

La temporada es presentava un pèl
difícil perquè hi havia equips que es
separaven per les edats, molta gent
nova i, tot i que teníem més espais,
duplicàvem els equips inscrits a
federació. Per primera vegada hem
aconseguit fer l’escala real en el
bàsquet masculí (tenim equips des de
l’escola fins a tres cadets) i continua sent
una feina important per a nosaltres
reactivar el bàsquet femení a les
Franqueses. Tot i això, ens honra i ens
satisfà positivament la feina feta pels
dos equips femenins (mini i cadet).

Com altres anys hem pogut anar al
Palau Blaugrana a veure un partit de
l’Eurolliga (FC Barcelona -Panathinai-
kos). Hem intentat que tots els equips
participessin en tornejos (Cambrils,
Tarragona, Toulouges…) i s’ha intentat
fomentar el bàsquet en la seva vessant
més social i educativa possible. De tot
cor, aquesta ha estat la nostra il·lusió i
la nostra gran motivació.

El treball dels entrenadors ha estat
bo, encara que es tracta de persones
que s’estan formant en el món de
l’educació i precisen el suport i l’ajuda
de pares i mares. Es tracta d’un grup de
persones fantàstiques que han intentat
millorar les persones que entrenen i, de
passada, intentar fer d’ells uns bons
jugadors de bàsquet.

Cal agrair la feina dels entrenadors
dels més petits (David López i Josep

Lozano), que han estat capaços de
transmetre aquesta “droga” que és el
bàsquet i que ells porten tan endins.
Agraïment també per als entrenadors
més joves i amb qui més he hagut de
batallar perquè han estat constants i
molt implicats amb la nostra causa (Oriol
González,  Vanesa Carmona, Josep M.
Borras, Xavier Moya, Albert Pérez, Emi
Romero, David Gonzaléz i Andrés
Sánchez). I per a tots els ajudants i
col·laboraadors del PME.

Una menció especial per a  Borja San
Miguel, que ha completat un bona tem-
porada amb el cadet 2 A i ha començat
a conèixer de prop les feines de
coordinació. I per al Toni Martínez, que
ha patit una temporada molt dura, tot i
ser la seva primera temporada. Però el
seu treball constant i diari li és molt
destacable. Per acabar, un agraïment a
tots els pares i mares per la vostra
implicació. Gràcies, ha estat un plaer.

Jordi Pavón Mauri

Coordinació handbol
Aquesta temporada 2006-2007 ha

estat una temporada de canvis. Primer,
vam començar la temporada amb Este-
ban Antequera com a coordinador del
projecte de l’Escola d’Handbol fins al
gener, que va deixar el càrrec amb la
temporada ja començada i en què tots
els equips ja havien iniciat les seves
respectives competicions. Al gener vam
patir l’anomenat «relleu generacional»,
en què jo vaig agafar el càrrec de nou
coordinador per intentar donar un altre
aire a la secció i seguir els passos
d’aquesta persona que tants esforços
hi ha abocat. M’agradaria donar-li les
gràcies pel seu esforç i desitjar-li molta
sort en el seu futur més immediat. La
meva valoració envers la temporada es
pot qualificar d’immillorable, ja que els
nostres tècnics i la nostra infraestructu-
ra ha funcionat.

 Prebenjamí mixt: dirigit per Alberto
Rodríguez, Enric Lax i Gerard Boada.
S’ha de valorar molt positivament la
iniciació a l’esport de l’handbol i
sobretot els valors que els nens han
pogut aprendre, ja que és tan important
l’aspecte humà com l’esportiu i crec que
s’ha intentat portar al 50%. El dia de
demà els nostres esportistes també
seran persones i no ens hem d’oblidar
d’aquest aspecte.

Benjamí femení: dirigit per Jesús
Abad i Judit Toro. Un equip en què la
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capacitat d’aprenentatge ha estat molt
ràpida i aquestes nenes han assimilat
molt bé els conceptes. S’ha pogut arri-
bar a la programació i aquest any ha
estat molt productiu de cara als anys
vinents.

Benjamí masculí: dirigit per Toni Tor-
res. Un equip d’una innegable ambició
en el qual les paraules esforç, treball i
sacrifici les tenen ja al seu vocabulari i
estant donant els seus fruits.

Aleví masculí: dirigit per Carlos
Munzón i Sergi Rabasa. Un bloc en què
la paraula «créixer» ha estat la base
d’aquesta temporada, ja que l’equip ha
anat augmentant el seu nombre de
jugadors conforme ha anat passant la
temporada.

Aleví femení: dirigit per Joel Montava
i Alberto Moreno. Un equip en què la
manca de jugadoras ha fet molt difícil la
tasca de l’entrenador, que ha fet mans i
mànigues per poder dur la temporada i
acabar amb molta dignitat. En aquesta
categoria és molt difícil trobar jugado-
res i a causa d’un parell de clubs que
ens van treure jugadores, ens van
deixar a quadres per poder afrontar la
competició sense gaire patiment. No
obstant, l’equip ha pogut competir i, tot i
la manca d’alguna jugadora, la tempo-
rada ha estat correcta.

Infantil masculí: dirigit per Álex Gontán
i Florenci Garran. Ha estat l’equip reve-
lació a nivell de resultats, ja que han
aconseguit guanyar la lliga i després
jugar una segona fase del grup dels
millors del Vallès Oriental.

Cadet femení: dirigit per Anabel Gra-
cia i Silvia Gracia, una entrenadora amb
molta experiència en equips femenins.
La temporada ha estat molt positiva i
han estat lluitant amb els millors equips
de Catalunya i donant molta guerra.

Cadet masculí A: dirigit per Xavier
Baena. Equip amb jugadors de segon
any que ha estat treballant tot l’any per
un objectiu clar: alta competició per
aconseguir resultats positius.

 Cadet masculí B: dirigit per Jordi
Jiménez. Equip amb tots els jugadors
de primer any i en què la paraula
«formació» ha estat la més repetida
durant tot l’any. L’any que ve recolliran
els seus fruits, després del treball i
l’esforç que han fet aquest any.

Finalment, només em queda agrair
l’esforç de totes aquelles persones que
miren, intenten i ajuden (entrenadors,
pares, jugadors, coordinador, àrbitres...)
perquè tot l’engranatge funcioni
correctament i tot vagi a millor. I als que
no ho han fet, els convido a fer un acte

de consciència de cara a l’any vinent
perquè intentin adonar-se dels seus
errors i intentin millorar-los com fem tots
amb l’únic objectiu de ser millors i anar
cap endavant. Us desitjo unes bones
vacances i ens veiem al setembre.

Jordi Jiménez Pujol
Coordinador d'handbol

Escola de bàsquet
Enguany, l’equip de l’Escola

Esportiva de bàsquet ha estat format
per cinc noies i set nois, i hem trobat
uns nivells molt diferents, però la
dinàmica del grup i el treball d’aquest
han donat els seus fruits. Els principals
objectius durant aquesta etapa
d’aprenentatge són el coneixement i la
formació de persones, mitjançant la
pràctica esportiva del bàsquet. Aquest
treball s’ha pogut veure durant tota la
temporada, ja que tots els jugadors i les
jugadores han experimentat una gran
progressió, i estem molt satisfets i
contents.

Per últim, volem agrair el suport rebut
dels pares i mares de l’equip. A tots ells
bones vacances i fins molt aviat per
poder gaudir d’un nou any de bàsquet.

Josep Lozano

Premini masculí bàsquet
He de començar dient que és

impressionant com a la meva arribada
a l’equip a mitjans de febrer, vaig pen-
sar “mare meva, quin grup i quina feina
m’espera amb 17 nois!”. Però tot al
contrari, he conegut un grup amb moltes
ganes de treballar. És veritat que el canvi
d’entrenador els va trasbalsar una mica
perquè estaven molt obsessionats en
guanyar partits, però ràpidament van
entendre que per a mi el més important
no és guanyar, sinó que fixin una sèrie
de conceptes que a la seva edat són
primordials, ja que són més importants
els valors com a persones que no els
de jugadors de bàsquet.

Estic també molt content per la
implicació de gran part del pares. No
només segueixen els seus fills als
partits, sinó també als entrenaments i la
seva evolució, i em transmeten els seus
dubtes i pregunten coses que els
interessen dels seus fills.

Per tant, la valoració de l’any és molt
positiva tant a nivell esportiu com per-
sonal. En gran part és gràcies a aquests
grans nois.

David

Prebenjamí mixt handbol
No hi ha paraules per descriure la

temporada amb els “peques” de la casa,
ja que ha estat IM-IM-PRESSIONANT!!!
És fantàstic poder gaudir no solament
d’un equip prebenjamí, sinó de dos, amb
un total de 20 nens. Gairebé podíem
parlar d’una escola esportiva prebenja-
mí d’handbol a les Franqueses, cosa im-
pensable fa 14 anys quan jo vaig co-
mençar a practicar esport a les Franque-
ses i els equips començaven a la cate-
goria infantil masculí. Per sort ha plogut
molt des d’aquells temps i tenim una
base molt bona amb molts jugadors.

La iniciació a l’handbol ha estat molt
productiva, ja que si hi hagués classifi-
cació en la lliga del Consell Comarcal
prebenjamí estaríem molt amunt. La
capacitat dels nens per aprendre quan
són tan petits és increïble, ja que
l’evolució que han fet aquests nens des
de principi de temporada fins al final en
un gràfic representaria una recta positi-
va, ja que sempre ha estat cap amunt. I
això ha fet possible que el nivell
d’implicació hagi estat total, ja que tenim
entrenadors com l’Alberto Rodríguez,
l’Enric Lax i el Gerard Boada que s’ho
han passat teta portant l’equip. I per si
això fos poc, també tenim un grup de
pares molt maco que ha posat la cirereta
al pastís en què el bon rotllo i el passar-
ho bé ha estat la línia de tota la tempo-
rada. PARES i MARES, sou la BOMBA!!!

Per acabar, m’agradaria fer la
convocatòria per al dinar de germanor
de cada any de l’equip prebenjamí.
Bones vacances i ens veiem al setem-
bre!!!

Alberto Rodríguez, Enric Lax i
Gerard Boada

Benjamí masculí handbol
Una temporada molt bona per part

del benjamí masculí. A nivell d’entrena-
ments s’ha treballat molt bé amb els
nois, ja que la paraula constància ha
estat la tònica que s'ha seguit durant
tota la temporada. Un equip que serveix
perquè els jugadors més petits de la
base, és a dir, els prebenjamins puguin
donar el pas a la categoria benjamí i
començar ja un aprenentatge de l’hand-
bol molt competitiu, ja que l’equip ben-
jamí masculí ha estat jugant contra els
millors equips del Vallès Oriental, con-
cretament en el nivell 1, que és en el
que hi ha tota les joies de l’handbol cata-
là i que gaudeix d’una molt bona salut.

Com a valors a destacar, aquests nois
ja tenen al seu vocabulari les paraules
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companyonia, treball, puntualitat, treball
en equip i sacrifici. Penso que aquests
valors són molt importants perquè sí que
estem formant jugadors competitius per
al nostre esport, però també estem
educant persones que el dia de demà
han de tenir una sèrie de valors i
actituds correctes davant la vida. Vist
que en aquesta categoria hi ha
entrenadors que la part dels valors se
la salta, crec que seria important que
més d’un entrenador llegeixi aquestes
frases, ja que crec que són vitals per
realitzar la seva feina correctament.

Per últim, agrair l’esforç dels pares, ja
que no és un esforç per a ells, sinó un
bé per als seus fills i filles i que cada
cap de setmana tenen l’obligació de
portar-los a jugar, ensenyar-los els
valors que amb l’entrenador estan
treballant i, sobretot, donar exemple en
la seva manera d’actuar davant
l’esportista.

Toni Torres

Benjamí femení handbol
Un any més, una temporada més, el

grup benjamí femení torna a consolidar-
se com el que és: un gran equip de
petites grans promeses. L’experiència
de cada temporada ens diu que un
equip benjamí format només per noies
té una sèrie d’obstacles afegits perquè
no hi ha competicions en aquestes
categories en què només hi participin
equips femenins, i per tant, hem de ju-
gar contra equips mixtos. A més, es
tracta d’un sector que va en augment i
no compta amb una gran quantitat de
participants. A les Franqueses, per sort,
podem fer front a aquests petits
inconvenients gràcies al compromís i la
col·laboració de totes les integrants de
l’equip i al gran suport dels pares, ja
que sempre estan disposats a despla-
çar-se a qualsevol partit i a qualsevol
hora. I no només això, ja que sense la
participació dels pares, la nostra tasca
com a entrenadors i educadors espor-
tius no estaria completa. Volem agrair
tant la Judith com jo, aquest esforç que
feu tots i totes per aconseguir que un
any més, una temporada més, ens
puguem reunir tots per seguir gaudint
d’aquest gran esport.

Xus Abad i Judith Toro

Mini masculí A bàsquet
Fent un balanç objectiu de la tempo-

rada, el resultat és immillorable. Els
meus jugadors han après a jugar a

bàsquet (tècnica i tàctica); han après a
escoltar-me (ja era hora?); han après
que com a jugadors formen part d’un
grup que està per sobre d’ells i el que
és més important, han après a respec-
tar-se entre ells i els seus rivals. Es tracta
d’un grup que amb un treball diari i
constant ha assolit els objectius marcats
a l’inici de temporada. Destacaria
aquesta constància i el compromís
mostrat al llarg de tot l’any. L’evolució,
en general, ha il·lusionat els entrena-
dors i els pares i les mares que els han
seguit, i esperem que aquí no s’aturi la
seva evolució i continuïn millorant com
a persones i jugadors. Un agraïment es-
pecial per als pares i les mares i per al
meu ajudant, l’Omar Pérez, perquè sen-
se ells res d’això hauria estat possible.

Sempre recordarem com ens ho vam
passar de fantàstic a Cambrils (Setmana
Santa) i el que hem gaudit en molts
partits.

Jordi Pavón i Omar Pérez

Mini masculí B bàsquet
Al principi de temporada es va agafar

un grup que portava diversos anys
jugant junts, amb algunes noves incor-
poracions. Tot i així, durant l’inici vam
patir diverses baixes i altes, que van
dificultar una mica el nivell d’entrena-
ment, però s’ha tirat tot endavant i s’ha
aconseguit mantenir un bon nivell
d’entrenaments, cosa que fa que els
jugadors aprenguin bé i es diverteixin
alhora que entrenen. S’ha creat un bon
ambient entre els jugadors, tant els ja
coneguts com els que han vingut nous
aquest any, que ha fet senzilla la convi-
vència.

A base de treball i esforç, per part dels
jugadors i per part de l’entrenador, s’ha
aconseguit un aprenentatge i una
evolució dels jugadors molt bona, ja que
han millorat tant en els conceptes ja
apresos com en els nous que han après
aquesta temporada. Cal també agrair a
l’entrenador del cadet A, Borja San Mi-
guel, el treball que va fer la temporada
passada, que ha fet que l’evolució sigui
menys dificultosa, ja que tenien molts
conceptes apresos.  Pel que fa a la tem-
porada, hem començat amb un equip
pràcticament tot de primer any, cosa que
fa difícil guanyar certs partits contra
equips de nivell superior, però tot i així
els jugadors s’han adaptat bé a la
categoria, fent un bon paper en molts
partits. També cal destacar que hem
tingut en alguns partits algunes
davallades importants, que han fet que

encaixéssim algunes derrotes. Però la
lectura final és positiva, ja que és el pri-
mer any a la categoria mini, i tot ha
evolucionat força bé quant al joc de
l’equip.

D’aquí a final de temporada esperem
continuar amb més intensitat i intentar
fer una gran segona volta, per tal de
millorar el paper de la primera. Esperem
seguir igual o millorar la intensitat dels
entrenaments i dels partits que ens que-
den.

Finalment, m’agradaria agrair la
col·laboració de Gisela Coma, que és
la delegada de l’equip, i l’esforç que ha
fet anotant els partits i les estadístiques.

Oriol Gonzàlez

Mini femení bàsquet
Aquesta temporada ha estat un tem-

porada una mica difícil. El mini femení
de les Franqueses és un equip que fa
pinya. Totes les jugadores es porten
molt bé entre elles i en aquest aspecte
no em puc queixar, això és molt positiu.
Si parlem de bàsquet, la veritat és que
no ha anat tan malament. Hem de re-
cordar que som un equip de primer any
(i no totes hi arriben), i que ens hem
enfrontat amb equips més grans, més
forts i amb més experiència, però tot i
així, hem guanyat els nostres partidets i
hem donat la cara. En definitiva, ha estat
una temporada molt agradable, gràcies
a la Marta M., la Vicky, la Paula, la Ro-
cío, la Ivet, la Sandra, la Laia, la Marta
A., la Natàlia i la Laura, sense oblidar-
nos dels pares i mares. Gràcies de nou.

Vanesa

Aleví masculí handbol
Aquesta temporada de l’aleví masculí

ha estat una temporada força irregular a
causa del nivell de la resta d’equips i de
la lliga en la que estàvem al nivell 1. Tot i
això, l’equip mai no ha llençat la tovallola
i els nens han posat moltes ganes i s’ha
pogut observar una millora des del
principi de temporada. Durant la tempo-
rada s’han incorporat a l’equip nous
jugadors que han convertit el conjunt en
un equip divers.

A l’acabar la primera fase s’ha
començat una nova lliga en la qual
l’equip es troba molt còmode, ja que en
aquest moment l’equip juga molt bé i
guanya els partits contra rivals com el
BM Granollers i el BM la Roca. A meitat
de la temporada hi va haver un canvi
d’ajudant, ja que el segon entrenador
va haver de deixar l’equip per agafar-
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ne un altre. Això va significar l’arribada
d’un nou ajudant, que s’ha sentit integrat
a l’equip, que l’ha rebut correctament i
satisfactòria.

Per últim, agrair als pares tots els ànims
i esforços que han posat a l’hora dels
partits i els desplaçaments, ja que si no
fos per ells no podríem haver anat a ju-
gar a fora. Gràcies. Volem animar els nois
perquè l’any que ve ens tornem a trobar.

Carlos Munzón i Sergi Rabassa

Aleví femení handbol
L’equip aleví femení d'handbol de les

Franqueses del Vallès és un equip
constituït gairebé totalment per jugado-
res de primer any, a excepció de tres
jugadores, i que a més, al llarg d’aques-
ta lliga ha anat incorporant determina-
des jugadores benjamines en diferents
partits a causa del reduït nombre
d'efectius amb què va començar la tem-
porada. A priori, aquest reduït nombre
de jugadores significava un petit pro-
blema per poder jugar els partits de la
lliga, ja que una petita lesió d’alguna
jugadora ens deixava sense jugadores
suficients per jugar els partits. Però amb
el compromís de les jugadores i pares
de l’equip i amb l’ajut de diverses ben-
jamines hem aconseguit quedar tercers
en aquesta lliga i, a més, amb dos partits
menys que no vam poder jugar.

En conclusió d’aquest període puc dir
que les jugadores han evolucionat com
a grup i equip, tant en tàctica individual
com en joc col·lectiu, i encara que hi
hagin coses per corregir, l’evolució de
les jugadores serà progressiva en el
que queda de temporada i en els
propers anys, ja que totes tenen les
qualitats o aptituds necessàries per
continuar millorant el seu joc.

Joel

Preinfantil masculí bàsquet
Ha estat una temporada difícil perquè

eren 6 jugadors que venien de l'Escola
Pia i l’equip s’havia d’ajuntar i compe-
netrar. A la primera fase va anar millor
del que esperàvem, ja que vam guanyar
3 partits gràcies al fet que els jugadors
es van conèixer ràpidament. Ara l’equip
ja es coneix bé, però hi ha jugadors que
els costa més que altres i, per tant, és
difícil quadrar els quarts perquè quedin
equilibrats. Tot i això, crec que s’estan
esforçant bastant (encara que sempre
es pot millorar) i espero que d’aquí fins a
final de temporada guanyem uns quants
partits més. Agrair als pares i les mares

els esforços que han fet dissabte rere
dissabte per animar els seus fills i per
l’esperit de compromís que els han
encomanat. És gratificant per a un entre-
nador palpar la constància diària i anual,
en general, de tot l’equip al llarg de la
temporada.

Josep M. Borràs

Infantil masculí bàsquet
La temporada va començar amb un

equip a mig fer. La manca de jugadors
de l’any 93 va fer que només poguéssim
comptar amb set nois infantils i un
preinfantil, i així omplir les vuit fitxes
mínimes que s’exigeixen per entrar a la
competició. Això hauria d’haver afectat
negativament els jugadors, però el fet
de disposar de més minuts va fer que els
jugadors aprenguessin més ràpid i
agafessin més confiança.

Per sort vam poder començar la tem-
porada i ens va anar prou bé. L’equip va
acabar la primera ronda a la tercera
posició i vam viure partits molt interes-
sants i emocionants, combinats amb
victòries clares i contundents. Si una
cosa no els puc retreure és la manca de
ganes, ja que han demostrat que són
uns lluitadors. Personalment, mai he
entrenat jugadors amb tanta entrega i
tan competitius (tot i que això a vegades
els jugui males passades).

Poc a poc van millorant i ara que ja
som a la segona fase es coneixen millor
i juguen més en equip, en part a causa
de la incorporació de dos nois nous que
fan que puguem millorar més ràpida-
ment, tant als entrenaments com als
partits, en què els jugadors poden
aprofitar al màxim els minuts dels que
disposen. El fet que la majoria ja es
coneguin facilita molt la dinàmica de
l’equip, però de cara a aquells jugadors
que són nous, espero que la sortida a
veure partits d’Eurolliga i l’interessant
torneig que disputarem per Setmana
Santa ens ajudi a conèixer-los millor i a
integrar-se a l’equip.

De cara al final de temporada espero
que puguem millorar encara una mica
més, si bé no en temes d’esforç, sí en joc
d’equip, companyonia i, el més impor-
tant, que continuïn divertir-se jugant, que
és, al cap i a la fi, el que vénen a fer
aquests nois quatre dies a la setmana.
D’aquesta manera ens ho podrem
passar bé tots, tant jugadors, com
entrenadors i pares i mares. Però
sobretot m’agradaria poder arribar a
conèixer millor aquestes persones de les
quals n’estic molt orgullós, tant d’entre-

nar-los com de ser-ne amic.

Xavi Moya i Albert Pérez

Infantil masculí handbol
L’any va començar amb molta gent

que venia d’un equip de fora, que es va
sumar a tota la gent que ja teníem del
club. Ens vam trobar amb un grup amb
un bon nombre de jugadors que
ràpidament van fer pinya, formant un
gran equip. La primera fase ha estat
realment molt còmoda, trobant-nos un
o dos equips difícils i passant com a
primers i imbatuts. La segona fase ha
estat molt més complicada, amb una
cara i una creu a cada partit, però el
grup ha lluitat cada cap de setmana fins
al final, des del minut 1 fins al 50,
sempre, sempre, sempre  amb la
mateixa intensitat, sense donar res per
perdut mai i lluitant fins al final. Com a
entrenador estic molt content del treball
del grup en general i esperant que tots
aquests «homenets» segueixin jugant i
creixent gràcies a aquest esport, perquè
a tots ens queda molt per aprendre i
molt per créixer, tant com a jugadors,
com com a persones. De tot cor, gràcies
a tots els pares, delegats i jugadors.

Àlex Gontan i Florencio Garrán

Cadet masculí A bàsquet
El cadet A de la temporada 2006-

2007 és un cadet format per sis jugadors
de primer any i sis de segon, els quals
provenen de llocs molts diferents: Albert
Pericas, que va venir de l’infantil del
Granollers; Marc Martí i Albert Chen, de
l’infantil de les Franqueses; Víctor Na-
vas entrenava al cadet B, mentre que
Marc Cladellas ho feia al cadet A, i
acabant de formar el grup de primer any
tenim Esteve Ayma, que jugava al
Granollers d’handbol. Per part dels de
segon any, Jordi Aleix jugava al cadet
del Granollers, mentre que Oriol Portet,
Gerard Herrera i Alex Ambrosio ho feien
al cadet B de les Franqueses. Per
finalitzar, i no menys importants, tenim
Sergio Espinosa, que jugava al cadet
A, i Axel Serrano, que s’acaba d’iniciar
al món de l’esport federat aquest any
amb la pràctica del bàsquet.

Aquest grup es va formar per les ga-
nes de treball i l’actitud que van mostrar
tots en un principi. Ara bé, el fet de ser
un bloc en què la gran majoria no havien
jugat mai junts, feia molt difícil ubicar el
sostre de l’equip. Per això, no es va
marcar cap objectiu esportiu i es va
començar a la fase prèvia de nivell “B”
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per veure com funcionava el grup. Els
resultats i les sensacions que desperta-
ven van ser més que positives, la qual
cosa ens va portar a plantejar-nos si
seria factible provar un nivell A2. A
l’acabar segons de nivell B jugant-nos
la primera plaça en un partit agònic con-
tra la Garriga a casa, que no es va po-
der guanyar, ens vam convèncer que
triéssim l’opció que triéssim seria
l’encertada. No obstant, vam confiar en
ells per triar el grup on ells preferien
estar i l’elecció va ser A2. Les coses a
l’A2 es van posar molt difícils, i el fet
que els resultats no acompanyessin va
portar l’equip a una dinàmica d’actitud
negativa, fet que per sort es va solucio-
nar i l’equip va tornar a treballar de la
manera adequada.

Dit això, només em queda desitjar als
sis jugadors que l’any que ve continua-
ran a cadet que segueixin treballant
igual o més del que han fet, ja que això
els portarà a ser molt bons jugadors de
bàsquet. De la mateixa manera, als sis
que marxen, desitjar-los tota la sort del
món i que augmentin la intensitat de
treball i la concentració si no volen patir el
canvi de categoria. Molta sort a tots i que
estigueu on estigueu continueu gaudint
del bàsquet. No obstant, les últimes línies
les dedico al segon entrenador que em
va ajudar en els moments en què no
podia portar l’equip i que s’acaba d’iniciar
al meravellós món de les banquetes. Con-
tinua endavant, David.

Borja San Miguel

Cadet masculí B bàsquet
L’equip tècnic va començar la tempo-

rada amb molta il·lusió a causa de la
gran quantitat de jugadors de la
categoria dels que disposàvem. Malgrat
això, la il·lusió va ser passatgera i poc
després de començar els entrenaments,
va disminuir els nombre de jugadors.
Per sort, el grup B va ser uns dels que
no va acusar aquesta disminució de
jugadors i va trobar en els seus mem-
bres una disponibilitat i una assistència
gairebé absoluta. Aquest fet va permetre
que la relació entre el grup i els
entrenadors fos productiva a nivell
esportiu. Un nou entrenador sempre
aporta una nova mentalitat i una nova
manera de fer a un equip. En aquest
grup he estat molt ben rebut i això va
comportar una època d’assentament a
aquest nou model. Potser una època de
“mal joc” però que ja ha començat a
donar els seus fruits.

Des de l’equip tècnic volem felicitar i

agrair als pares i mares dels jugadors
la seva entrega i confiança dipositada
en aquest equip. Per últim, volem també
felicitar els jugadors per les seves ga-
nes d’aprendre i passar-s’ho bé, en-
grescant-los perquè segueixin donant
emocions al món del bàsquet. Gràcies i
esperem que tot us vagi molt bé.

Albert Pérez  i Andrés Sánchez

Cadet masculí C bàsquet
Bé, doncs, fins a avui, 19 de març, es

podria dir que el transcurs d’aquesta
temporada no ha estat del tot positiu per
al nostre equip cadet masculí C, però
tampoc es podria dir que hagi estat
dolent. M’explico: es podria dir que la
temporada ha estat bona si només
comptéssim 4 mesos o 4 mesos i mig
dels 6 que portem. En aquests mesos
que he anomenat anteriorment, hem
treballat molt bé, els jugadors han
progressat força tant en l’aspecte tècnic
com en el físic, i tot i que no ens hem
emportat totes les victòries que ens
mereixíem, es pot dir que durant tota
aquesta sèrie de partits hem lluitat i ens
podríem haver endut la victòria cap a
casa.

Tot i que aquest pr imers mesos
l’equip ha treballat bé i s’ha esforçat, no
es podria dir el mateix del mes i mig
després de Nadal, del qual l’equip en-
cara es ressenteix. Un mes i mig que va
començar amb nombroses baixes. Ens
vam trobar amb l’equip en quadre. De
10 jugadors de què disposàvem ens
vam quedar només amb 7. Per tant, la
situació en aquells moments era força
delicada i, tot i que en algun moment es
va especular amb la dissolució del grup,
gràcies a les noves incorporacions que
hem tingut recentment, podem tirar
endavant. Malgrat que encara arrosse-
guem alguna baixa i la mala preparació
durant els primers mesos d’aquest any,
confiem poder tornar al bon ritme de
treball que portàvem al principi de la
temporada, ja que tots els jugadors en-
cara tenen molt marge de millora i
l’objectiu principal d’aquesta tempora-
da és que els jugadors hagin millorat
notablement les seves qualitats
tècniques, al marge d’aconseguir o no
un gran nombre de victòries.

Emilià Romero

Cadet femení bàsquet
Esta temporada se planteaba como

una incógnita debido a los resultados
de las dos últimas temporadas y al he-

cho de tener un entrenador nuevo. El
resultado final ha sido el de un tremen-
do éxito, con una primera fase en la que
se quedó primeros de grupo ganando
todos los partidos y con un total de 14
victorias seguidas que ni los más opti-
mistas esperaban.

En la segunda fase se ha jugado en
grupo B-2, lo que era impensable al prin-
cipio de temporada y en líneas genera-
les se han obtenido buenos resultados,
ya que además de las victorias obteni-
das, las derrotas siempre han sido por
muy poca diferencia, lo que indica que
las jugadoras siempre han dado la cara.

Como novedad estuvo el poder reali-
zar un stage de pretemporada en
Llinars, donde las jugadoras empeza-
ron a coger fondo físico y donde la con-
vivencia fue importante para conocer-
nos mejor.

En líneas generales de la tempora-
da, a pesar de no haber terminado to-
davía, se puede catalogar de exitosa,
tanto a nivel deportivo como de convi-
vencia entre jugadoras y cuerpo técni-
co. Lo único negativo han sido las fa-
mosas y conocidas por todo el mundo
interferencias externas de este equipo.
Interferencias que nunca han hecho
mella ni en las jugadoras ni en el entre-
nador, muy a pesar de algunos. El año
que viene es todavía una incógnita ya
que aún se desconoce si existirán dos
equipos júnior femenino en el club aun-
que yo espero que sí que los haya y
que pueda seguir entrenando a este
equipo junto con jugadoras nuevas que
se incorporarán.

Por último, dar las gracias y felicitar a
las jugadoras y ayudantes por la lucha
y ganas demostradas durante la tem-
porada, y a Jordi Pavón (coordinador)
por la confianza que en su día depositó
en mi persona para entrenar a este equi-
po tan peculiar.

Toni Martínez

Cadet masculí A handbol
A diferència de la temporada passa-

da, que va ser de transició, aquesta ha
estat una temporada de confirmació, ja
que hem mantingut tot el bloc de juga-
dors i amb gran esforç hem tingut la nos-
tra recompensa. En la lliga vam fer una
primera volta impressionant, tan sols
vam perdre un partit, i en la segona ens
hem relaxat una mica i això es paga
amb algun ensurt que altre. A hores
d’ara anem segons en la classificació i
amb aspiracions a passar a la 2a fase.

Deixant de banda el tema esportiu, la
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temporada ha estat molt bona. El grup
ha estat molt unit i a part de ser com-
panys a la pista ho han estat fora, i això
es d’agrair. També voldria donar les
gràcies a tots els pares que partit rere
partit han estat animant-nos i donant-
nos suport. A títol personal, aquesta tem-
porada ha estat la millor com a entrena-
dor, tant en el tema esportiu com en el
social. M’ho he passat molt bé entrenant
aquest nois, i voldria animar-los que
continuïn jugant tan bé com ho han fet
aquest any. Fins aviat.

Xavi Baena

Cadet masculí B handbol
Primer de tot farem una valoració de

la temporada 2006/07. L’equip de la
categoria infantil masculí (Consell del
Vallès) passa a la de cadet masculí
(Federació Catalana d’Handbol). Cla-
ra-ment la categoria més important de
les categories de base de l’handbol. Any
dur a nivell de resultats, però per a una
categoria de base, què són els resul-
tats? Com diu el refrany castellà  “pan
de hoy hambre para mañana” i és ben
cert, ja que per a un cadet B amb tots
els jugadors de primer any els objectius
són uns altres. Els ciments i els forjats
estan molt ben posats, ara només que-
da pujar la casa. La capacitat de millora
de l’equip ha estat molt positiva, arribant
a cotes inesperades. A base de treball
els resultats arriben, només cal tenir
paciència (quanta raó tenia el Jordi...).

A mi només em queda dir-vos que tot
el treball que hem realitzat aquest any
es veurà recompensat. Sobretot aprofi-
teu aquest any de dur esforç per apren-
dre de les situacions difícils, que són
les úniques que ens fan millorar. No
m’enrotllo més, ja que sé que quan em
poso a parlar, no pararia. Com diuen en
el món “futbolero” ha arribat el final d’un

cicle. Crec que tant jo com els meus
jugadors necessitem un canvi. Són
molts anys ja portant els mateixos
jugadors i tenen la necessitat imperio-
sa de conèixer altres coses per poder
progressar encara més. Com es diu
vulgarment, tenen la lliçó apresa. És un
equip creat amb una sèrie de valors a
nivell humà increïbles i que fan que si-
gui gratificant treballar-hi. Hi ha juga-
dors que porten amb mi des dels seus
inicis a l’handbol. Jo ho sé tot d’ells i
ells ho saben tot de mi. I per finalitzar
voldria donar les gràcies a tots els pa-
res de les criatures per haver participat
d’una manera molt positiva en l’educa-
ció dels seus fills, tan en la vessant so-
cial com en l’esportiva. Serà difícil tor-
nar a trobar un grup així, de debò.

I per a aquells jugadors que em con-
sideren com un “germà gran” sempre
estaré a prop per si em necessiten, si-
gui el problema que sigui, encara que
no tingui relació amb l’handbol.

Jordi Jiménez i Jonathan Jurado

Cadet femení handbol
Segon any com a cadets i comença

una nova temporada plena de dubtes.
L’equip “gran” no se sap si sortirà.
Nosaltres perdem dues jugadores i ens
quedem en quadre. Els equips de la
comarca no deixen de trucar les juga-
dores per veure si volen canviar de club.
Gent que volia venir a jugar no s’acaba
de comprometre... Una multitud d’incon-
venients que fan que l’inici de la mateixa
no estigui del tot clara.

Però... ENDAVANT. Som valents, i tot i
tenir una plantilla molt curta, ens deci-
dim a sortir a la competició. Nou juga-
dores no ens garanteix que puguem
assumir tota la competició, però volem
continuar jugant i, a més, fer-ho amb el
grupet de sempre. Comença la pretem-

porada i de mica en mica l’equip va
agafant forma. Tenim noves incorpora-
cions (tot i que encara en necessitem
més) i aquestes acaben apareixent al
llarg de la primera part de la competició.
A hores d’ara, comptem amb una plan-
tilla de 14 jugadores, tot i que participem
fora de competició perquè 4 d‘aquestes
són de categoria juvenil. Primer objectiu
complert: comptar amb un bon grup de
jugadores que, a més, mostren molt i
molt interès pel nostre esport i intenten
millorar cada dia. Segon objectiu, ja més
específic: tot i participar fora de compe-
tició (que no ens donaria dret a repre-
sentar el nostre club en campionats
estatals, en el cas que aconseguíssim
la classificació), realitzar el millor paper
possible dintre del nostre grup i passar
a la fase final, on es troben els 8 millors
equips de la lliga cadet.

Doncs un altre objectiu aconseguit,
tot i que un cop passada la primera fase,
en què ens classifiquem terceres de
grup i hem de jugar un classificatori con-
tra un altre tercer d’un altre grup, acon-
seguim superar el tràmit i ens trobem
en un grup de nivell molt elevat, on
realment queden paleses les nostres
“petites” deficiències quant a joc col·lec-
tiu.  S’ha de comentar que, presumible-
ment, el campió de Catalunya es troba
al nostre grup.

Per acabar i com a conclusió de la
temporada podem dir que hem acon-
seguit superar amb escreix els objectius
marcats abans de començar, i que
esperem continuar treballant i millorant
dia a dia, ja que la pràctica de l’handbol
té un camí sense fi on l’important és pas-
sar-s’ho bé, millorar tècnicament i tàctica
i assolir resultats a nivell de grup, sense
importar la categoria en què et trobis ni
el rendiment dels equips adversaris.

Anabel Gracia
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escola municipal de tennis

Vamos a por más
En estos años que llevamos de gestión nos hemos fijado

distintos objetivos, que se fueron consiguiendo mediante una
filosofía de trabajo dinámica y organizada para cumplir con el
rendimiento deseado y una buena calidad de trabajo.

Se podría decir que los objetivos fueron alcanzados pero
no podemos conformarnos sólo con eso, hay que plantearse
nuevos objetivos cada trimestre para seguir alimentando la
calidad de entrenamiento de cada niña, niño y adulto que
invierten sus tiempos en aprender este maravilloso deporte.

Este año, junto a los grupos de competición de infantiles y
cadetes que nos representan en los campeonatos comarca-
les de Catalunya, hemos creado un grupo de entrenamiento
para los niños que se destaquen de nuestro semillero y ten-
gan las intenciones de incrementar sus conocimientos.

La idea por la cual creamos este grupo es para preparar a
estos niños para los próximos años cuando tengan que incor-
porarse a los grupos de infantiles y cadetes, así poder tener
niños más preparados para afrontar este tipo de competición
o cualquier otra.

Como todos los años, también se han realizado activida-
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Minitennis dimarts i dijous

des para el resto de los integrantes de la escuela de tenis,
como por ejemplo encuentros interescolares con otros clu-
bes, torneos internos entre los niños de la escuela, talleres en
los colegios y en nuestro club con gran afluencia de gente;
todas las actividades promovidas por el Patronat d’Esports y
ejecutadas por los entrenadores Diego Giorgi y la incorpora-
ción este año de Nicolás Stamerra.

Para ir finalizando, no podemos dejar de mencionar que
estos objetivos que se cumplieron, y los muchos más que
tenemos en nuestra mente, no habrían sido posible de alcan-
zar si no hubiera sido por la gran dedicación de las personas
que trabajan dentro del Patronat d’Esports y, por supuesto, a
la colaboración de los padres por estar siempre dispuestos a
llevar a sus hijos cada vez que los hemos citado.

Desde aquí aprovechamos para agradecer a todos los pa-
dres y alumnos por confiar en nosotros y esperamos volver a
contar con vuestro apoyo y presencia para el próximo año y
seguir así creciendo en nuestros objetivos

 Diego Giorgi, entrenador-director
 Nicolás Stamerra, entrenador adjunto

Minitennis dilluns i dimecres

Iniciació dilluns i dimecresMinitennis i iniciació matí
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Iniciació dimarts i dijous

Adults matí

Adults dilluns i dimecres

Perfeccionament matí

Adults dimarts i dijous

Perfeccionament dilluns i dimecres

Perfeccionament dimarts i dijous
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Sènior masculí B
Aquesta temporada podríem dir que

ha estat complicada per diverses raons:
l’equip totalment nou, els jugadors pro-
vinents de diferents clubs, l’adaptació a
la nova categoria i, sobretot, el tema de
les lesions.

En un principi va costar que juguéssim
com a equip, però a mesura que
passava la temporada s’ha vist un
bàsquet més fluid i més bonic, cosa que
ha fet que recuperéssim una mica el
camí perdut a principi de temporada. Cal
dir que la primera part de la temporada
ha estat plena de lesions, unes de greus
i altres de lleus, i gairebé mai vaig po-
der disposar de més de 7 jugadors als
partits. Tot i així, he d’agrair als jugadors
del júnior i sots-21 Javi, David, Ian, Oriol,
Sergio, Moya i Olivares per haver ajudat
l’equip quan ens ha fet falta. Gràcies a
tots ells per assistir-nos en molts partits.

Ara que estem a l’últim tram de la tem-
porada esperem acabar de la millor
manera possible, guanyant més partits
i, sobretot i el més important, jugant a
bàsquet, que a la fi és l’objectiu, entre
d’altres, que perseguim des d’un prin-
cipi de temporada. Crec que hi ha un
bon grup de nois, els quals són encara
molt joves i els vull donar ànims a se-
guir endavant, ja que els queda molt

per fer. Sobretot els felicito pel seu res-
pecte, tant als seus companys com a
l’entrenador, i per la seva actitud a cada
entrenament i partit. Sort a tots.

Carlos Martínez

Sènior femení
La temporada del sènior femení està

sent força complicada per diverses
raons. La principal ha estat les lesions
que han patit tres de les jugadores, les
quals no han pogut disputar més de cinc
partits en tot el que portem de tempora-
da. Una segona raó ha estat les baixes
en els partits de diumenge de dues ju-
gadores per motius laborals, que s’han
unit a les baixes de les lesionades.

A continuació, cal destacar que
aquesta temporada les jugadores de-
buten a la categoria sènior, malgrat que
la gran majoria de les jugadores enca-
ra pertanyen a la categoria sots-21. Per
tant, molts dels partits s’han perdut per
manca d’experiència.

L’últim i el més important ha estat la
manca d’entrenaments, ja que s’han
hagut de suspendre moltes sessions per
falta de jugadores a causa d’exàmens,
malalties, lesions...

A l’hora de fer aquest escrit, l’equip
encara està immers en la lliga amb un

balanç de sis victòries i onze derrotes
amb dos partits ajornats. Tot i els mals
resultats de la primera volta, actualment
l’equip està tirant endavant, ja que dels
últims sis partits n’ha aconseguit cinc
victòries.

Per concloure, cal destacar que tot i
els resultats obtinguts darrerament, les
jugadores continuen sent una pinya
com el primer dia i per això em cal felici-
tar-les.

Finalment, també he d’agrair la
col·laboració de les jugadores del júnior
femení, les quals ens han ajudat a su-
plir les baixes. Així mateix, també cal
considerar important el seguiment per
part dels pares que constantment ens
han acompanyat i animat en tots els
partits disputats. GRÀCIES!

Sergi de la Pena

Sots-21 masculí A
Aquest equip, que aquest any milita

en la categoria A de la competició terri-
torial de Barcelona, no acaba de de-
mostrar la seva autèntica vàlua en
aquesta competició, ja que, tot i la gran
qualitat de pràcticament tots els seus
jugadors, els resultats obtinguts fins al
moment no reflecteixen el veritable
nivell tècnic. És aquest bon nivell tècnic

BÀSQUET (CLUB ESPORTIU)
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Enguany, la secció de bàdminton ha viscut una situació de
molts canvis, ja que, per una banda, hem viscut la consagració
dels jugadors més veterans de la secció i que competeixen a
les diferents competicions que organitza la Federació Catala-
na de Bàdminton, i per altra banda, l’augment de participants,
amb jugadors/es amb un gran potencial i possibilitats per donar
continuïtat a la secció.

Els objectius s’han cobert, ja que actualment un dels grans
reptes de la secció era augmentar el número de participants i
poder crear les arrels perquè més endavant aquestes
incorporacions puguin entrar dintre del cercle de les diferents
competicions que organitza la Federació Catalana d’aquest
esport. Volem agrair tot el treball i la constància de tots els
jugadors/es de la secció, així com el suport rebut pels pares
del grup.

Us desitgem unes bones vacances, però no us oblideu que
al setembre us esperem de nou al PME, per poder iniciar una
nova temporada plena de nous reptes i il·lusions renovades.

Gràcies.

Francisco Barranco
Tècnic de la secció de bàdminton

bàdminton

ESCOLA ESPORTIVA - ACTIVITATS DE FORMACIÓ
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el que els fa pecar de l’abús de jugades
individuals i que acompanyen als
resultats de l’equip. Només han guanyat
la meitat dels seus partits i encara així
tenim l’esperança que puguin classifi-
car-se per jugar les fases del Campionat
de Catalunya. Això sí, per arribar a aquí
hauran de conscienciar-se ràpidament,
canviar la seva actitud a la pista i madu-
rar mentalment per donar el rendiment
que d’ells s’espera.

Sots-21 masculí B
El sots-21 B és un equip fet a l’últim

moment per jugadors del júnior C de
l’any passat i alguns que seguien dels
sots-21 B. Al final vam aconseguir omplir
10 fitxes, però d’aquestes, abans de
començar es van retirar dos i vam
començar la lliga amb 8 jugadors dis-
ponibles.

El problema és que en aquestes edats
(18-21 anys) molts estudien a les tar-
des i d’altres comencen a treballar, i
trobar un horari adient per a tothom és
complicat. Aleshores fem el que podem
i per aconseguir entrenar els dies que
toquen i jugar els partits el cap de
setmana hem de comptar amb la
predisposició dels equips inferiors,
sobretot del júnior A.

Pel que fa la competició, som molt
irregulars, però no anem mal desenca-
minats de l’objectiu que ens vam mar-
car al principi de la temporada: quedar
entre els 10 primers.

Julio Martínez Gallego

Júnior masculí A
La temporada del júnior masculí es

va iniciar amb moltes dificultats. Les
moltes baixes respecte a la plantilla pre-
vista per a aquesta temporada van sig-
nificar un greu contratemps per a l’equip,
ja que es va haver de confeccionar una
plantilla amb jugadors de fins a 5 equips
diferents de l’any passat, amb el gran
handicap que això comporta.

Semblava, però, que la cosa aniria
endavant, ja que els jugadors van ini-
ciar la temporada amb molta il·lusió i
ganes de treballar. Després d’uns
primers resultats fluixos, semblava que
la bona feina començava a donar els
seus fruits amb un parell de bons partits
consecutius, però aleshores una sèrie
de derrotes desafortunades va fer caure
l’equip en una ratxa de 9 derrotes
consecutives, provocant una clara
desmotivació en els jugadors.

Aquesta progressiva desmotivació ha
fet que, tot i haver millorat bastant res-
pecte al principi, no s’hagin pogut
assolir els objectius de joc i resultats
que es podia esperar d’aquest equip.

Patxi i José Abel

Júnior masculí B
La temporada d’enguany del júnior

masculí B es pot qualificar com a irre-
gular, ja que s’ha vist un equip amb
dues cares molt diferents. La primera,
en què l’equip ha jugat partits davant
d’equips molt superiors i les ganes de
fer-ho bé ens han motivat per plantar

cara, donant una molt bona imatge.
L’altra cara s’ha vist en partits en què
els equips eren inferiors, i en què tot i
guanyar-ne la majoria, la imatge de la
temporada podia haver estar millor. Tot i
això, s’ha d’agrair l’entrega i les ganes
que els jugadors han mostrat en els
entrenaments, i el bon ambient que s’ha
viscut, que ha fet possible que entrenar
aquest equip sigui una tasca fàcil.

Per finalitzar, m’agradaria destacar el
gran suport rebut per part dels pares i
mares que ens han acompanyat i animat
en tots els partits.

Xavier Argemí

Júnior femení
Temporada estranya la del júnior

femení. S’esperava molt d’aquest equip
després de la magnífica temporada que
va realitzar l’any passat, però un mal
inici va fer que l’equip s’enfonsés amb
11 derrotes consecutives abans d’acon-
seguir la primera victòria.

Un cop va arribar aquesta victòria
sembla que l’equip va agafar l’empenta
necessària i els resultats han anat
millorant fins a arribar al punt en què a
la segona volta ja s’ha guanyat tant al
primer com al segon classificat.

Sembla que l’equip està agafant el
nivell que s’esparava. Desitjo que la tem-
porada acabi amb aquesta dinàmica per
poder afrontar els reptes de la tempora-
da vinent amb la màxima il·lusió.

Patxi Fernández

HANDBOL (CLUB ESPORTIU)

Sènior masculí A
L’equip sènior masculí A de la secció

d’handbol de les Franqueses està tenint
un bon final de lliga i està assolint els
objectius marcats a principi de tempo-
rada. Tot i no agafar el grup davanter
dels equips que aspiren a un plaça per
pujar de categoria, l’equip es manté a
mitja taula de la classificació tot i patir
importants lesions d’alguns jugadors i
perdre partits amb equips que eren
rivals directes per poder estar més
amunt.

El grup de jugadors es manté fa
diverses temporades, però sempre amb
importants incorporacions, tant del
planter com d’altres clubs de la comar-
ca, cosa que fa que es consolidi un bon
equip en una categoria difícil com es la

primera catalana, però sempre mirant
de formar un grup jove que sigui un
referent per al mateix club i per al
municipi.

Dídac de la Torre i Ignasi

Sènior masculí B
És per a mi un plaer poder explicar

els objectius de la temporada 2006/
2007 de l’equip sènior B del Club
Esportiu Les Franqueses d’handbol.

El nostre objectiu és aglutinar i
mantenir una sèrie de jugadors que, des
de diferents vessants dintre del món de
l’handbol, es puguin conjuntar i formar
un equip. Aquestes vessants són molt
variades, des de veterans a nous, els
que tenen experiència i els que comen-

cen, els que han arribat al nostre club
d’altres equips o categories...

Ja estem a més de la meitat de la
temporada i malgrat algunes baixes per
problemes de treball, lesions i l’arribada
de jugadors nous, el balanç és força bo,
tot i que encara falta polir una mica
alguns punts. La valoració de la
temporada està sent positiva, ja que
complim les expectatives creades a
priori: ser un equip en el qual podem
gaudir jugant a handbol.

Aprofito també per felicitar tots els
jugadors per l’esforç i dedicació que han
mostrat durant la temporada, tot i que
en algun moment concret hi hagi hagut
petites diferències d’opinió.

Lluís Vendrell
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Sènior femení
La temporada va començar amb

moltes complicacions per a l’equip
sènior femení. En un primer moment, fins
i tot es va dubtar sobre la participació
de l’equip a la Primera Divisió Estatal
femenina. Després de canvis en la junta
directiva, es pren la decisió de participar
en la segona competició més important
a nivell estatal, amb l’objectiu de
mantenir la categoria.

Després de 5 jornades de lliga sense
puntuar, a causa d’una decisió personal
l’entrenador deixa de realitzar les seves
funcions, amb la problemàtica que això
comporta tant a nivell esportiu com de
vestidor. En aquest moment, a mitjan
novembre, va ser realment complicat
trobar un entrenador amb titulació esta-
tal que estigués disponible per col·labo-
rar en un projecte que estava en una
situació molt delicada.

El nou entrenador va intentar des del
primer dia tornar a cohesionar el grup
de jugadores i va adoptar un estil
continuïsta amb el que les jugadores
havien estat treballant fins al moment.

Amb l’esforç de tots, l’equip va
recuperar la il·lusió en la competició i
després de 21 jornades i 11 punts,
podem dir que es compleixen els
objectius plantejats a principi de
temporada, en què mantenir la categoria
era la prioritat per al club. Aquesta nova
situació ens ha fet créixer a tots, no tan

sols a nivell esportiu, sinó també a nivell
personal. Creiem que s’ha realitzat una
molt bona feina, tant de coneixement
del grup com de la competició, en què
les jugadores han demostrat, totes i
cadascuna d’elles, la seva “professio-
nalitat” davant de les diferents situa-
cions en què s’ha trobat el club i l’equip.

Des d’aquestes línies volem felicitar
tots els components de l’equip sènior
femení que, tot i que encara no ha
acabat la temporada, ens han permès
gaudir d’handbol d’alt nivell al municipi
de les Franqueses, valorant el seu esforç
i dedicació i encoratjant-los a continuar
l’any que ve, demostrant-nos que els
valors de l’handbol són quelcom més
que jugar, guanyar i rendir.

Gràcies a tots i a totes, entrenadors,
delegats, jugadors i junta directiva pel
vostre esforç. Esperem que la tempora-
da que ve tot sigui una mica més fàcil i
ens doni grans dies d’handbol.

Ivan Caballero i Javi Gete

Juvenil masculí
L’equip juvenil d’aquesta temporada

és un equip en plena formació, amb la
majoria de jugadors de primer any i, per
tant, l’objectiu principal del cos tècnic
ha estat la formació dels jugadors molt
per davant dels resultats. Tot i això, s’han
aconseguit bons resultats durant la
primera lligueta de competició, plantant

cara a equips de segon any, i fent per
moments un handbol molt exigent.
Aquest aspecte ha estat molt present  a
la plantilla, fins al punt que una de les
consignes de l’equip és que sortíem a
per totes, a guanyar, però érem molt
conscients que perdre no era molt greu:
volíem aprendre i divertir-nos.

Per una altra banda, hem estat una
de les plantilles del club que més
incorporacions ha realitzat, amb aproxi-
madament uns 8-10 jugadors vinguts
de diversos equips de la comarca
(Granollers, la Roca del Vallès…). Tot i
això, ha estat un èxit, ja que l’equip s’ha
conjuntat perfectament i, a més, pel que
fa a l’àmbit personal s’ha creat una bona
“pinya”.

Vull aprofitar aquestes línies per agrair
tant al Toni Illa (delegat i segon
entrenador), com al Cristian Funes
(fisioterapeuta), tot l’esforç que han fet
durant la temporada per venir als
desplaçaments, i per estar dia a dia amb
l’equip animant els jugadors quan més
ho necessitaven. A més, també vull
felicitar-los per la gran tasca tècnica que
han dut a terme.

Per finalitzar, qualificaria la tempora-
da d’excel·lent per l’esforç dels jugadors
i del cos tècnic, i d’excel·lent la gestió
del primer any de la directiva. Sort, salut
i fins a la propera temporada.

Amador Criado

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL

Aquest any s’ha ampliat l’oferta d’activitats dirigides i s’ha
passat a un total de 71 activitats, dividides en 17 sessions a la
setmana d’activitat aquàtica, 14 d’X-Bike i 40 d’activitats
dirigides a la sala. A més, la instal·lació ofereix dues propostes
noves com el Bodyshape i l’Aerolatino, que han tingut una
molt bona rebuda.

El Bodyshape és una activitat dirigida amb suport material,
que utilitzant barres i discos, té com a objectiu millorar la
resistència muscular. L’activitat de Bodyshape va més enllà
del treball dirigit de tonificació, ja que es caracteritza perquè
les sessions estan periodificades amb un control de càrregues
i un augment d’aquestes, fet que produeix un guany de la
forma física i la recerca de la millora cardiovascular.

L’Aerolatino és una activitat aeròbica amb suport musical
que utilitza coreografies i moviments basats en ritmes llatins.
Es caracteritza per ser una sessió de mitjana intensitat que té
com a objectiu l’activitat aeròbica coreografiada sense
interrupcions al llarg de la sessió.

I no ens oblidem de l’X-Bike y el Body Gravity, activitats
que van iniciar-se la temporada passada. Gràcies a la bona
acceptació que van tenir entre els usuaris, n'hem ampliat els

horaris i el nombre de sessions.
Un altre aspecte a destacar d’aquesta temporada és la

celebració del 5è aniversari del CEM Les Franqueses. Una
data que hem volgut celebrar amb tots els abonats i abonades
fent-los partíceps d’activitats mensuals variades, gratuïtes i
amb la intenció que siguin d’interès per als usuaris.

A continuació, fem una relació dels temes que s’han tractat
i dels que es tractaran al llarg d’aquest any de celebració:

-Gener: composició corporal
Es va realitzar una xerrada sobre la composició corporal i

durant els dies 23, 24, 25 i 26 es van dur a terme controls de
pes gratuïts a uns 150 abonats.

-Febrer: patologies com àlgies, fibromiàlgia...
Es va realitzar una xerrada sobre higiene postural que va

tenir molt bona rebuda. Per complementar l’explicació, es van
fer diverses sessions en què es posaven en pràctica els
consells d’higiene postural, tant en sec com a l’aigua, a la
qual es van apuntar un total de 30 persones.

-Març: condició física
Es va realitzar una xerrada sobre la importància de les

proves d’esforç. També es van realitzar tests en què es va fer

El Complex no s’atura i continua renovant-se i millorant els serveis per als abonats
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un valoració de la condició a totes aquelles abonades que ho
van desitjar.

-Abril: gastronomia i estètica
Es va realitzar una xerrada en què es donaren consells

d’estètica sobre com ens podem cuidar a casa (manicura,
neteja de cutis, cremes...). Pel que fa a la gastronomia, durant
la setmana del 23 al 27, es realitzaren una sèrie de tasts de
plats, cuinats a la cafeteria de la instal·lació, que van fer les
delícies de tothom a preus molt econòmics.

-Maig: activitat física (masterclass)
El 6 de maig està previst que es realitzi una masterclass en

què tots hi podreu participar i en què es donarà un regal molt
especial a tots els assistents.

-Juny: preparació temporada d’estiu
Es farà una xerrada sobre temes d’interès amb l’entrada de

l’estiu.
-Juliol: activitats aquàtiques
Xerrada sobre activitats aquàtiques .
-Setembre: noves tendències
 Parlarem sobre les noves tendències en l’activitat física.
-Octubre: sostenibilitat, reciclatge, consums...

Xerrada sobre sostenibilitat, reciclatge, consums...
-Novembre: cloenda del 5è aniversari
Gran festa de cloenda del 5è aniversari en què esperem i

desitgem l’assistència de tothom. Hi haurà activitats variades,
refrigeri...

Finalment, cal parlar d’una altra novetat que es porta a terme
aquesta temporada. Es tracta de la col·laboració que la nostra
instal·lació i algunes de les seves usuàries aporten, formant
part d’una investigació universitària que té com a objectiu
d’estudi analitzar l’efectivitat de l’entrenament físic
estandaritzat i quantificat sobre el dolor, la fatiga i el trastorn
cognitiu lleu observat en pacients amb fibromiàlgia i el seu
efecte en la qualitat  de vida dels mateixos, i a conèixer, en la
mesura del possible, les característiques o causes que expli-
quen la millora de la simptomatologia.

En aquest estudi hi participen un total de 100 dones que
pateixen fibromiàlgia i es porta a terme des del mes de febrer
passat fins al proper mes de juliol. Des d’aquí els volem agrair
públicament la seva col·laboració i la implicació en l’estudi.

Els investigadors responsables d’aquest estudi pertanyen
a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), els quals
compten també amb la col·laboració d’investigadors de SEAE
i l’empresa Solilaser. Aquest estudi permetrà valorar l’eficàcia
dels diferents tractaments que combinen diferents tipus de
la pràctica esportiva al llarg de 6 mesos, així com la seva
idoneïtat en funció dels paràmetres establerts en cada grup
mostra.

Esperem que els resultats d'aquest estudi ens aportin un
avanç en la línia de la programació d’activitat física per a
millorar la salut i el benestar de persones que pateixen
diverses patologies. I, si més no, poder ampliar la proposta
d’activitats físiques que promouen el benestar físic i de salut,
i que tan bons resultats ens està aportant a tots.

I sense deixar de banda la salut i l’esport, no volem oblidar-
nos del Combinat Dieta-Exercici, un servei adreçat als
abonats que es va iniciar la temporada passada i el qual ha
estat un èxit, donant uns resultats molt satisfactoris per a la
majoria dels usuaris d’aquest servei.

Complex Esportiu Municipal Les Franqueses

FUNDACIÓ
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XVI Torneig de futbol sala de lleure
Torneig marcat per una gran rivalitat, que ja va essent una

tònica, edició rere edició. Els equips més forts de la competició
han estat l’FS Bellavista, dirigit per Celedonio Gómez, l’AV
Bellavista, dirigit per Jaume Ganduxé, i l’FS Asfo, dirigit per
Ivan Garrido. El torneig, enguany, ha comptat amb una prime-
ra fase amb 9 equips, que s’ha vist augmentat a 11 amb la
participació de nous equips, que han donat un major
dinamisme a la fase final de la competició.

El sistema de competició desenvolupat ha estat format per
una primera fase en què jugaven tots els equips entre si, i a
partir d’aquí, segons la classificació de cada equip, es feia
una fase final formada per dos grups de competició del 1r al
5è (grup on es decidirà el campió de l’edició d’enguany) i del
6è a l’11è (grup de consolació). Aquesta modalitat de
competició s’ha cregut la més adient perquè els seus
participants puguin disputar el major nombre possible de partits
sense deixar de banda l’aspecte més competitiu de l’esport.

Per altra banda, cal destacar com a cloenda de la tempora-
da la IV Copa de la Lliga, sistema de competició d'elimina-
tòries directes en què els emparellaments es fan per sorteig.

Per últim, dir que durant la cloenda de la temporada es

disputa la final de la copa i s'entreguen els premis individuals:
màxim golejador, porter menys golejat i equip fair play de la
competició, a part del premi al campió de la lliga.

Esteban Antequera

ACTIVITATS DE LLEURE

Grup d'activitat física per a la gent gran Gimnàstica de manteniment per a adults

Grup matí

Grup tarda

Grup A

Grup B
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ACTIVITATS DE LLEURE

En el nostre vuitè curs, veiem amb satisfació que el tai-
txi està totalment consolitat i que cada vegada hi ha més
interès per conèixer aquesta art marcial d’origen xinès

Tai-txi, curs 2006-2007

Grup matí CEM Grup tarda CEM

Grup matí

Ioga, curs 2006-2007

Grup tarda

El ioga és una de les diferents activitats de lleure que
ofereix el Patronat Municipal d'Esports de les Franqueses
amb més acceptació, i que es realitza setmanalment al
Centre Cultural de Bellavista.

Seguint amb el bon treball dels monitors de l’Associació
Espanyola de Ioga en la Vida Quotidiana, aquesta tempo-
rada ambdós grups han omplert totes les places que s'han
ofert i aquest motiu ha fet plantejar-se al PME la possibilitat

d’obrir nous grups de cara a la propera temporada.
El ioga és una disciplina molt completa que treballa la

relaxació, la consciència del present i la preparació per al
canvi, a partir del propi cos.

Enguany voldria destacar el bon ambient de treball creat
i la bona predisposició dels dos grups.

Lila, professora de ioga

que s’ha convertit en el temps en una art per a la salut,
tant física com mental, recomanada per aquests motius
per l’OMS.

| Recull activitats 06/07 |



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

29

Grup gimnàs CEIP Guerau de Liost

Programa adreçat a persones amb discapacitatPrograma adreçat a persones amb discapacitatPrograma adreçat a persones amb discapacitatPrograma adreçat a persones amb discapacitatPrograma adreçat a persones amb discapacitat

Grup Apadis

Programa "Esport i integració social"Programa "Esport i integració social"Programa "Esport i integració social"Programa "Esport i integració social"Programa "Esport i integració social"

Grup Ibna-Sinaa
Segon any de treball per part del PME amb la Fundació

Apadis de les Franqueses. Aquest programa té com a
principal objectiu dissenyar i crear activitats que estiguin
adaptades a l'interès i al nivell dels usuaris de la Fundació.

Les activitats s’han fet des de la perspectiva d’integració
en activitats i/o jornades que el PME ja organitza, com
són la Jornada de promoció de tir amb arc, Jornada de
tai-txi, Festa inauguració del nou Parc de Mil Pins, Festa
del Parc del Mirador de Bellavista, jornades de tennis...

A banda de tot el ventall d’activitats que organitza el
PME, s’ha donat continuïtat al taller d’activitat física adap-
tada a la sala coberta de l’IES Lauro i sessions puntuals
de tai-txi dirigides pel monitor especialista Marc Ricart.

La valoració per part dels responsables, monitors,
entitats i col·laboradors és molt positiva, la implicació ha
estat total.

Des del PME volem encoratjar-los perquè continuïn en
aquesta línia de treball tan positiva.

Esteban Antequera

Tercer any consecutiu que el PME continua oferint
activitat física per a dones immigrants, i amb una molt
bona resposta, dins el Programa d’Esport i Integració
Social.

El principal objectiu d’aquest programa es la integració
d’un col·lectiu que té poca presència social. S’ha orga-
nitzat un taller d’activitats físiques tenint en compte les
peculiaritats de les usuàries, sempre amb la intenció que
a poc a poc puguin participar en la resta d’activitats que
organitza el PME.

La resposta de l’entitat Ibna-Sinaa, principal beneficiària
de les diferents activitats, ha estat un any més immillora-
ble, i fins i tot cal destacar la creació d’un equip de futbol
sala, que participa a les diferents activitats de la Festa
Major, així com en el XVI Torneig de Futbol Sala Lleure
d’Hivern. Fruit d’aquesta integració, altres entitats també
s’han animat a participar-hi, com és el cas de l’entitat de
gambians Ñodema Kafo.

L’activitat dirigida i adreçada a les dones ha estat guia-

ACTIVITATS DE LLEURE

Estic molt agraït igualment de poder continuar ensenyant
el tai-txi a la gent de les Franqueses i comarca. En el
present curs s’han fet tres grups diferents: un al matí, i
dos a la tarda, un d'ells per iniciar-se.

Esperem que aquesta pràctica cada vegada contagiï
més gent, ja que, com es diu al tai-txi, no hi ha més secret
que la pràctica diària i constant per beneficiarse de tenir
un cos amb més salut i energia i, a la vegada, sentir-se
més relaxats.

Per això us animo a continuar, perquè un petit esforç
reporta molts beneficis.

Toni Camps, professor de tai-txi

da per la monitora Rebeca Rof, la qual essent el segon
any amb el grup, valora de forma molt positiva i satis-
factòria l’experiència i la resposta a les diferents activitats
dirigides plantejades: step, aeròbic, balls de saló, així com
altres activitats per iniciar les usuàries del programa en el
món de l’esport: bàsquet, handbol, tennis, voleibol, futbol
i activitats més lúdiques com gimcanes, jocs, etc.

El grup destaca pel bon ambient de treball creat i la
bona companyonia entre les diferents participants. Agrair
a tots/es, participants i entitats, els esforços que fan per
poder gaudir d’aquest programa d’activitats i esperem que
tingui continuïtat en el futur i així poder ampliar l’oferta a
més dies.

Felicitar tothom que fa possible aquest programa:
entitats, monitors, conserges i responsables.

Esteban Antequera

| Recull activitats 06/07 |
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El Patronat Municipal d’Esports segueix amb la seva
línia de treball, amb el suport específic dels alumnes de
primària i secundària, mitjançant el Programa  Escolar de
Promoció Esportiva, que arriba al seu vuitè any.

El contingut d’aquest programa per als alumnes de
primària està format per tallers d’handbol i bàsquet en
què el PME facilita monitors que van a l’escola per fer
l’activitat amb la meitat del grup (5è i 6è). Seguidament
també s’ofereix la possibilitat de realitzar sortides puntuals,

tant a la pròpia escola com a fora, amb la intenció de fer
activitats que normalment no son fàcils de programar pel
mestre especialista d’educació física, ja que els recursos
són limitats i de vegades hi ha manca d’espai o material,
com és el cas del tennis, del tir amb arc o del bàdminton.

Aquest programa també aporta una subvenció per
realitzar una activitat física a la natura, que normalment
es realitza al medi aquàtic (vela, piragüisme).

Per últim, com a cloenda de les activitats esportives de
primària, s’organitza una jornada que serveix per ajuntar
tots els escolars de 6è per fer una competició entre les
escoles, en què els resultats són totalment anecdòtics.

Podríem concloure dient que tots els escolars de les
Franqueses, des de 1r fins a 6è, han passat per aquest
programa.

Per als alumnes de secundària, el Patronat ofereix un
programa de subvencions perquè realitzin sortides
d’activitat física a la natura, com és l’esquiada i diverses
activitats.

Des de la direcció del PME es valora de forma molt
positiva aquest programa, ja que compta amb molt bona
acceptació per part de totes les parts implicades: direcció
de les escoles, alumnes i professorat.

Esteban Antequera

PROGRAMA ESCOLAR DE PROMOCIÓ ESPORTIVA - TEMPORADA 06/07
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El web del Patronat Municipal d’Es-
ports de les Fraqueses del Vallès,
www.lesfranqueses.cat/esports,
ha rebut enguany un total de 40.000
visites, 8.000 visites més que l’any
2005, el que suposa una mitjana de
3.300 visites mensuals.

Aproximadament són uns 500
usuaris que reben setmanalment les
notícies de l’actualitat esportiva del
nostre municipi, així com l’agenda
esportiva amb els esdeveniments
més importants de cada cap de
setmana.

Per altra banda, des del web s’ha
donat continuïtat al procediment
d’inscripció iniciat la temporada
passada i que tan bons resultats ha
donat, ja que facilita les tasques de
planificació i previsió de participants
en activitats com el Cros Escolar i
Popular o la Caminada Popular.

El portal d’esports és una eina molt
important per difondre i potenciar les

El web www.lesfranqueses.cat/esports rep unes 40.000 visites a l'any

WEB DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

activitats que es realitzen al PME, i
a la vegada donar a conèixer les
entitats que hi ha al municipi i i totes

les activitats que organitzen.

Albert Piñol
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Remodelació de la zona esportiva de Llerona
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PROJECTES DE FUTUR PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL MUNICIPI

El projecte que ha de dignificar la zona esportiva de
Llerona preveu construir-hi un edifici per ubicar-hi
vestidors, magatzem, despatxos i cafeteria, així com una
pista poliesportiva coberta, pistes de tennis i de pàdel,

pistes de petanca i una àmplia zona d’aparcament.
A més, està previst instal·lar gespa artificial al camp de

futbol per tal que pugui ser utilitzat per més equips i en
millors condicions.
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Remodelació de la zona esportiva municipal de Corró d'Amunt

El passat 31 de març es va posar la primera pedra de
les obres de remodelació de la zona esportiva municipal
de Corró d’Amunt, un projecte l’objectiu del qual és orde-
nar l’espai de forma que es renovin i s’actualitzin les
instal·lacions presents.

Així doncs, es construirà un edifici social de dues plan-
tes d’uns 700 m2 de superfície on hi haurà una gran sala
amb cafeteria, dues sales de reunions per a entitats, a la
planta baixa, i vestidors, magatzem i infermeria, a la planta
semisoterrani. Al costat de l’edifici es construirà una pis-
ta poliesportiva coberta. El projecte també inclou la

PROJECTES DE FUTUR PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL MUNICIPI

remodelació del camp de futbol per adaptar-lo a les mides
oficials d’un camp de futbol a 11 (90 x 45 m), amb gespa
artificial.

Per últim, també s’hi farà una pista de tennis i vuit pistes
de petanca, així com una zona enjardinada, dos
aparcaments i la urbanització de la vorera que limita amb
la carretera de Cànoves.

El Consell d'Administració de la societat anònima muni-
cipal Les Franqueses Entorn Verd va adjudicar les obres
de remodelació a l'empresa FCC Construcción, S.A., per
un import de 2.824.722 euros.
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Construcció de quatre vestidors al camp de futbol de Corró d'Avall

PROJECTES DE FUTUR PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL MUNICIPI

La instal·lació de gespa artificial
al camp de futbol municipal de
Corró d’Avall ha fet augmentar la
pràctica espor tiva en aquest
equipament. És per això que s’està
acabant de construir un nou edifici
amb quatre vestidors més just al
costat dels que ja hi havia. L’edifici
té dos vestidors al pis superior, al
mateix nivell del camp de futbol, i
dos al pis inferior. Cada un dels
vestidors té 41 m2 de superfície.
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La Penya Barcelonista Les Franqueses va inaugurar el 3 de
juny de 2006 la seva seu social. L’activitat, que va comptar
amb la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports, va tenir
lloc al pàrquing de l’estació de Renfe de Corró d’Avall i va
tenir una primera part plena d’activitats obertes a tothom a
l’exterior i un sopar a dins de la carpa que es va habilitar.

A partir de les 19 h l’organització va oferir un refrigeri i una
gimcana per a nens i un concert a càrrec del grup Meztuka. A
partir de les 21 h, la festa es va traslladar a l’envelat situat al
mateix pàrquing. Al sopar van assistir més de 140 persones.

Durant l’acte es va fer la presentació de l’himne, la bandera
i la inauguració oficial de la nova seu social de l’entitat. Durant
la celebració es va comptar amb la cantant Beth, que va apa-
drinar la Penya, Francesc Torné, alcalde de les Franqueses,
Josep M. Dia, regidor d’Esports, Paco Martínez, exjugador del
FC Barcelona i finalista a Basilea, i M. Helena Fort i Enric
Nadeu, de la Comissió Social del FC Barcelona. Un cop va
finalitzar l’acte, els presents van poder ballar amb l’actuació
del grup Místic Miller. El president de la Penya Barcelonista
Les Franqueses, Carles Martínez, va expressar la seva grati-
tud a tots els assistents i a tota la gent que va fer possible
aquesta festa, i valora molt positivament la resposta de tots
els socis i sòcies de l’entitat esportiva franquesina.

Albert Piñol

Inauguració de la seu social de la
Penya Barcelonista Les Franqueses

IV Jornades de Primària
El divendres 9 de juny de 2006 van tenir lloc a la zona

esportiva municipal de Corró d’Avall, les IV Jornades de
Primària, una activitat que serveix de cloenda a les activitats
del Programa Escolar de Promoció Esportiva. Amb aquestes
jornades es van tancar els tallers d’handbol i bàsquet que
durant el curs es van impartir als CEIP Joan Sanpera i Joan
Camps.

Les jornades van comptar amb un centenar de nens i ne-
nes de les quatre classes de sisè de primària dels dos centres
escolars, que van desenvolupar activitats des de les 9.30 fins
a les 12.30 h. El PME va organitzar 4 activitats: bàsquet,
handbol, futbol i bàdminton, en què s’enfrontaven un equip
de cada escola. L’organització va oferir l’esmorzar, una

Inauguració de les dues noves pistes
de tennis municipals de Corró d’Avall

El 10 de juny de 2006 va tenir lloc l’acte d’inauguració de
les noves pistes de tennis de la zona esportiva municipal de
Corró d’Avall, organitzat pel Patronat Municipal d’Esports.
Durant la jornada matinal de dissabte van passar per les pistes
unes 200 persones, entre participants, organitzadors i públic
assistent.

L’organització va programar les següents activitats:
-A les 10 h, activitats de l’Escola Municipal de Tennis i del

Club Tennis Les Franqueses
-A les 12.15 h, clínic a càrrec de Joan Pérez, técnic de la

Federació Catalana de Tennis
-A les 13 h, partit de tennis d’exhibició entre els jugadors

cadets de categoria estatal Ignacio Morente i Steven Díez
-A les 13.45 h, acte de cloenda
El Club Tennis Les Franqueses va fer una activitat que va

enfrontar socis del seu club i adults de l’Escola Municipal de
Tennis. Per altra banda, Diego Giorgi, entrenador de l’Escola
Municipal de Tennis, va dinamitzar una activitat que es va
dividir per categories (prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i
cadet).

La Federació Catalana de Tennis va col·laborar en la jorna-
da amb l’aportació d’un tècnic i de dos jugadors cadets:

-Joan Pérez: tècnic de la Federació Catalana de Tennis i
coordinador dels jugadors becats de la Federació.

-Ignacio Morente (Màlaga): jugador cadet de l’equip estatal
que ha jugat a competicions internacionals. Finalista
Campionat Espanya Sub15 i Infantil. Campió dobles
Campionat Espanya Infantil. Està entre els tres millors de la
categoria a l’Estat espanyol.

-Steven Díez: jugador cadet de l’equip estatal que ha jugat
a competicions internacionals. Semifinalista Campionat

samarreta i un obsequi commemoratiu a tots els participants.
Els participants van valorar molt positivament la jornada,

que es va desenvolupar en un ambient molt relaxat i
participatiu. Al final de la jornada tots els escolars van anar al
camp de futbol per jugar un macro partit de futbol amb diverses
pilotes a la vegada.

Lídia Ganduxé
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130 participants al III Open Infantil
de BTT a Corró d’Amunt

El diumenge 11 de juny de 2006 va tenir lloc el 3r Open
Infantil de BTT a Corró d’Amunt, prova organitzada pel CC
Corró d’Amunt, i que compta amb la col·laboració del Patronat
Municipal d’Esports.

L’activitat va començar a les 10 h amb sortida des de la
zona esportiva de Corró d’Amunt. Les categories que van

Inauguració de la pista poliesportiva
coberta de Corró d'Avall

Més de cinc-centes persones, entre participants i públic
assistent van passar el 17 de juny de 2006 per les instal·lacions
de la nova pista poliesportiva municipal coberta de Corró
d’Avall en l’acte d’inauguració que va organitzar el Patronat
Municipal d’Esports.

La jornada va iniciar-se ben aviat, amb les primeres tasques
de muntatge de la infraestructura de l’activitat per part dels
membres de l’organització, per passar acte seguit als primers
partits, que van començar a les 9 h, entre els equips de
bàsquet i d’handbol de l’Escola Esportiva Municipal, i que
van finalitzar a les 12 h, per donar pas als partits més
importants de la jornada.

En primer lloc, el preinfantil masculí de bàsquet del PME va
jugar contra el Club Joventut de Badalona, equip que es va
endur la victòria per un resultat de 41-67. A continuació va
disputar-se l’altre partit estel·lar de la jornada: el cadet femení
d’handbol del PME es va enfrontar al BM Granollers. Aquest
va ser un partit marcat per una gran emoció, ja que es va
arribar al final del matx amb un marcador molt ajustat de 12 a
14. Per últim va tenir lloc l’acte de cloenda, amb la presència
de l’alcalde, Francesc Torné, el regidor d’Esports, Josep M.
Dia, i els també regidors de l’equip de govern Ferran Jiménez
i Rosa Colomé, que van fer entrega d’unes plaques
d’agraïment per la participació i col·laboració en la jornada a
les diferents entitats que van assistir-hi: a les seccions de
bàsquet i d’handbol del Club Esportiu Les Franqueses, al
Club Joventut de Badalona, al BM Granollers i al Club Handbol
Palautordera. Cal destacar que tots els participants de la jor-
nada van poder gaudir d’un esmorzar i d’una motxilla, com a

Espanya. Campió Espanya Sport GOOFEE. Campió Espanya
Sub-15.

El Patronat Municipal d’Esports va obsequiar tots els
par ticipants amb l’esmorzar, una motxilla i un clauer
commemoratiu de l’activitat. A l’acte de cloenda es va comptar
amb la presència de l’alcalde, Francesc Torné, el regidor
d’Esports, Josep M. Dia, el regidor de Cultura i Educació,
Francesc Colomé, la regidora de Benestar Social, Joventut i
Sanitat, Rosa Colomé, i el regidor de Dinamització Econòmica,
Ferran Jiménez. L’organització va fer el lliurament d’una pla-
ca d’agraïment a la Federació Catalana de Tennis i al Club
Tennis Les Franqueses.

Esteban Antequera

participar en la cursa van ser minibenjamins, prebenjamins,
benjamins, alevins i infantils. En aquesta edició es va batre el
rècord de participació amb un total de 130, i la presència
d’unes 300 persones entre acompanyants, participants i per-
sonal d’organització. El lliurament de premis va comptar amb
la presència de l’alcalde de les Franqueses, Francesc Torné,
el regidor d’Esports, Josep M. Dia, el regidor de Cultura i
Educació, Francesc Colomé, i el president del CC Corró
d’Amunt, Josep Mauri.

Albert Piñol
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Més de 400 persones participen a la
XXII Diada del Joc i de l’Esport

El dissabte 17 de juny de 2006 a la tarda va tenir lloc la 22a
edició de la Diada del Joc i de l’Esport, acte que serveix com
a cloenda de les diferents activitats que anualment organitza
el Patronat Municipal d’Esports amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona i del Club Esportiu Les Franqueses, i
al qual van assistir més de 400 persones, entre participants i
acompanyants.

Seguint la línia de les edicions anteriors, la jornada va ini-
ciar-se a les 16 h amb un circuit de diferents activitats,
concretament amb 9 estacions: koorfall, bitlles catalanes,
rocòdrom inflable, rocòdrom normal, bàsquet 3x3, handbol
4x4, bàdminton, tàndems, minigolf i xanques.

Cada participant gaudia de 90 minuts per realitzar l’activitat,
a la qual s’accedia amb una petita butlleta que era signada
pel responsable de cada estació i, d’aquesta manera, una
vegada completat el circuit, podia bescanviar a la carpa
instal·lada per a l’ocasió per un obsequi cedit per la Diputació
de Barcelona i pel berenar ofert per l’organització, a càrrec
del Patronat Municipal d’Esports.

Lídia Ganduxé

IX Festa de Primavera de tir amb arc
El cap de setmana del 17 i 18 de juny de 2006 va tenir lloc

la IX Festa de la Primavera organitzada pel Club Tir amb Arc
Les Franqueses amb la col·laboració del Patronat Municipal
d’Esports. L’activitat es va organitzar al Càmping de Vilanova
de Sau amb la participació de 40 arquers. El primer dia es va
fer una tirada al pou amb Juan Antonio Galo com a campió. El
segon dia es va fer un recorregut de 20 a 10 dianes, de les
quals 1 era mòbil i a dues es tirava des d’una canoa. Els
guanyadors van ser els següents: Poleas, Juan Antonio Galo;
Long Bow, Josep Morera; Recorbat femení, Carmen Sánchez;
Recorbat masculí, Rafa Ruiz; Infantil, Susana Arabia; Eskirol,
Mario Ruiz.

2n Torneig Internacional Femení de
Tennis Llerona-Les Franqueses

El cap de setmana del 17 i 18 de juny de 2006 va tenir lloc
el 2n Torneig Internacional Femení de Tennis Llerona-Les
Franqueses KIA MOTORS, que va comptar amb la participació
de 64 jugadores de diferents països i de fora de l’Estat. Aquest
torneig, que té un premi en metàl·lic de 7.800 euros, s’ha
convertit en el més important de la cormarca. Les guanyadores
de la final de dobles van ser Sandhya Nagaraj (Índia) i Sheila
Solsona (Espanya). En la competició individual va guanyar
Sandhya Nagaraj.

Albert Piñol

La XX Cursa de Bellavista aplega
700 corredors

El 25 de juny de 2006 va tenir lloc la XX Cursa de Fons de
Bellavista, organitzada per l’AE Grup Fondistes Bellavista,
amb la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports. La
sortida es va fer a les 9 h des de la plaça Major de Bellavista
amb un recorregut de 1.300 metres per a corredors de fins a
13 anys d’edat i de 10.000 per a la resta de participants. El
preu d’inscripció per a adults va ser de 12 euros i gratuït per
als infants.

En total la cursa va tenir uns 700 participants 500 dels quals
van entrar dins de la classificació i la resta va anar caminant o
fora de competició. En categoria femenina van córrer un total
de 39 dones i en la cursa infantil, 28. Els tres primers de la
classificació general van ser els següents:

1r Elias Resina (les Franqueses del Vallès) 32’49’’
2n Jaume Aragonés (Granollers) 33’40’’
3r Abdelali Afia (L’Aire) 33’41’’
La classificació de la cursa femenina és la següent:
1a Vicky Martos (Terrassa) 42’23’’
2a Laura Martín (California Sports) 44’56’’
3a Montse Díaz (Granollers) 45’30’’
Finalment, la cursa infantil va tenir la següent classifcació:
1r Martí Duran 7’59’’
2a Dolors Ferrer 8’29’’
3r Ricard Recio 8’34’’
A tall anecdòtic, cal senyalar que el participant més petit

tenia un any i mig, i el més gran, seixanta-sis. El lliurament
d’obsequis va comptar amb la presència de l’alcalde, Francesc
Torné. El president de l’entitat organitzadora, Ramon Berruezo,
va valorar molt positivament la participació en aquesta edició,
tenint en compte la seva coincidència amb una festivitat com
Sant Joan. A nivell organitzatiu, Berruezo també va donar
molta importància al suport i l’ajuda dels més de 60
col·laboradors que van fer possible la cursa.

Lídia Ganduxé

L’organització va quedar molt contenta de la participació
final i de l’ambient que es va viure.

Esteban Antequera

obsequi per la seva participació.

Esteban Antequera
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Cloenda de l’Escola Esportiva
El Patronat Municipal d’Esports va organitzar el dimarts 27

de juny de 2006 la cloenda de l’Escola Esportiva Municipal.
Aquesta activitat es va fer al Teatre-Auditori de Bellavista a
partir de les 19 h. Entre les activitats que es van programar hi
havia la xerrada “Valora’t amb l’espor t”, a càrrec de Pere
Alastrué, psicòleg esportiu. La xerrada-col·loqui estava emmar-
cada dins el Cicle de Conferències 2005-06 i el Programa de
Valors i Esport que coordina el PME.

Pere Alastrué va fer una xerrada basada a definir què són els
valors dins de l’esport amb la participació activa de pares/ma-
res, entrenadors/es i esportistes. També es va projectar el vídeo
d’activitats esportives de la temporada 2005-2006 i després de
la projecció, el PME va regalar a tots els esportistes assistents
una bossa amb obsequis commemoratius. L’acte va comptar
amb la presència del regidor d’Esports, Josep M. Dia.

Albert Piñol

Acte de cloenda de les activitats
de lleure del Patronat

El Patronat Municipal d’Esports va organitzar el dimecres
28 de juny de 2006 la cloenda de les activitats de lleure per a
adults a l’envelat de la zona esportiva municipal de Corró
d’Amunt, amb l’assistència d’un centenar de persones. La
cloenda va començar a les 19.30 h i es va allargar fins a les
21.00 h.

Els grups assistents van ser els següents: activitat física per
a la gent gran, activitat física per a adults, adults de l’Escola
Municipal de Tennis, grup d’activitat física i integració, ioga i
tai-txi txuan. El Patronat va oferir un berenar i una bossa
d’obsequis a tots els assistents. L’acte va comptar amb la
presència de l’alcalde, Francesc Torné, el regidor d’Esports,
Josep M. Dia, i la regidora de Benestar Social, Sanitat i Joventut,
Rosa Colomé.

Esteban Antequera

Cloenda del IV Campus d’Handbol de
les Franqueses

El 7 de juliol de 2006 es va fer la cloenda del IV Campus
d’Handbol de les Franqueses, que va tenir lloc del 26 de juny
al 7 de juliol. Durant el Campus, els participants també van
poder gaudir de la piscina i d’activitats relacionades amb
l’esport. Aquest campus va comptar amb la presència del ju-
gador de la Divisió d’Honor Saxa Tiomutsev, que actualment
juga al Bidasoa, i d’Anabel Gracia, exjugadora de Primera
Divisó estatal.

El campus hi havia dues categories: una a partir de preben-
jamins, i l’altre a partir d’infantil fins a cadet. Durant el campus
es van desenvolupar diverses vessants, tant a nivell de compe-
tició com d’entrenaments, i aspectes individuals i col·lectius
que durant la temporada regular no es poden treballar. A nivell
de competició es va desenvolupar una jornada contra els
equips del BM La Roca i el Campus del Vallès Oriental.

Lídia Ganduxé

Víctor García, vencedor de l’XIè
Open de Tennis Les Franqueses

El 8 de juliol de 2006 va tenir lloc la final de l’XIè Open de
Tennis de les Franqueses, a les noves pistes de tennis de
Corró d’Avall. El torneig, organitzat pel Patronat Municipal
d’Esports, va comptar amb la col·laboració del Club Tennis
Les Franqueses. La classificació final d’aquesta edició va ser
la següent: Campió masculí XIè Open, Víctor García 6 6; Sots-
campió, Jordi Ampurdanés 1 4; Campiona femenina XIè Open,
Sonia Vallmitjana 2 6 6; Sotscampiona, Jennifer García 6 4 2;
Campió consolació, Ivan Blanes 6 6; Sotscampió, Camil
Armengol 2 0.

El Patronat va obsequiar tots els participants amb un refri-
geri i una bossa d’obsequis. Per al lliurament de premis es va
comptar amb la presència del regidor d’Esports, Josep M.
Dia.

Albert Piñol

Torneig de les 12 hores de bàsquet
de la Perestroika

El 8 de juliol de 2006 es va celebrar la XVI edició del Torneig
12 hores de Bàsquet de la Perestroika. Aquest torneig,
organitzat per l’Associació Esportiva La Perestroika amb la
col·laboració del Patronat Municipal d’Esports, va comptar
amb la participació de 7 equips i d’uns vuitanta jugadors i
jugadores.

La classificació final va ser la següent:
1r Falty Towers; 2n Peña Verde; 3r Surriana; 4t La Peres-

troika; 5è Tiqui Taca; 6è Blues; 7è Hiades.
L’organització va preveure l’accés a la piscina per a tots els

participants durant la competició, que va durar 12 hores, de 8
a 20 h. L’ambient de tot el torneig va ser molt cordial entre uns
equips fidels que cada any són presents en aquesta cita del
bàsquet a les Franqueses.

Esteban Antequera

La Fundació Apadis participa en una
jornada de vela adaptada

El Patronat Municipal d’Esports va organitzar el 12 de juliol
de 2006 una sortida de vela adaptada per a un grup de nois i
noies de la Fundació Apadis. Un grup de 14 participants i 5
monitors van participar en la jornada, amb activitats de vela
adaptada i altres de complementàries.

El grup va participar per segon any consecutiu en aquestes
jornades organitzades per l’Àrea d’Esports de la Diputació de
Barcelona i el PME.

Amb aquesta activitat es va tancar el programa d’activitats
incloses en el conveni que van signar la Fundació Apadis i el
Patronat per a la temporada 2005-2006. La valoració va ser
molt bona, tant per part dels monitors, com dels participants.

Lídia Ganduxé
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XI Nit de l'Esport

El Patronat Municipal d’Esports va organitzar el divendres
14 de juliol de 2006 l’XI Nit de l’Esport de les Franqueses, un
sopar-festa que va comptar amb més de 300 assistents i que
va tenir lloc a l’Hotel Ciutat de Granollers.

Les entitats que van participar en l’XI Nit de l’Esport van ser
les següents: Club Tir amb Arc Les Franqueses (LF), ACC-
Futbol Sala, Club Esportiu LF-Bàsquet, Club Esportiu LF-
Handbol, Club de Tennis LF, CF Bellavista-Milán, AE Veterans
Bellavista-Milán, Club Natació Granollers, BM La Roca, Club
d’Escacs LF, Club Okamishin Bellavista, CE Llerona, EC
Granollers, Club Petanca Bellavista, CF Parets, Gimnàs
Nokachi, Club Futbol LF, Club Ciclista Corró d’Amunt, Club
Petanca Corró d’Amunt, CA Canovelles, CF Peña Los Ami-
gos, Sweetrade Bowling LF i CF Jovenut Llerona.

El jurat estava integrat per les següents persones: Josep M.
Dia, president-delegat del Patronat Municipal d’Esports (PME);
Francesc Colomé, sotspresident PME; Francisco Coron,
representant entitats PME; Josep Campaña, director-gerent
PME; Mar Sánchez, coordinadora tècnica PME; Esteban
Antequera, tècnic PME; Esther Berruezo, AE Grup Fondistes
Bellavista; Patxi Fernández, CE Les Franqueses-Bàsquet; Jordi
Pey i Esteve Garrell, representants de la premsa local.

Els millors esportistes de les Franqueses per categoria van
resultar ser els següents:

ALEVÍ FEMENÍ: Marta de Sande-Gimnàs Nokachi; INFAN-
TIL FEMENÍ: Pilar Sánchez-PME Les Franqueses-Bàsquet;
CADET FEMENÍ: Agnès Salas-CN Granollers-Gimnàstica ar-
tística; JUVENIL FEMENÍ: Estefanía Sierra-CF Bellavista-Milán;
SÈNIOR FEMENÍ: Olga Pérez-CN Granollers-Natació sincro-
nitzada; ALEVÍ MASCULÍ: Jordi Bufí-PME Les Franqueses-
Bàsquet; INFANTIL MASCULÍ: Jesús Camacho-CF Bellavista-
Milán; CADET MASCULÍ: Álex Llorente-CE Les Franqueses-
Handbol; JUVENIL MASCULÍ: Carles Rubio-BM La Roca;
SÈNIOR MASCULÍ: Idrissa Mandiang-CF Bellavista-Milán.

Durant la nit, el PME també va lliurar els premis especials:
Mèrits personals:
-Isidre Serra Tanyà: foment de la caça
-José A. Galindo: foment de la petanca
-José A. Galo: foment del tir amb arc
-Guillem Estrada: foment del bàsquet
Premis a dones que fan tasques directives dins els clubs:
-Paquita Cabrera – Club Tir amb Arc Les Franqueses
-Conxita Soldevila – Club Petanca Corró d’Amunt
-Gemma Sarmiento – CE Llerona

Mencions especials:
-Club Petanca Corró d’Amunt: 25è aniversari de l’entitat
-Dani Pérez: per la seva tasca al front de la secció d’handbol

del CE Les Franqueses
-Josep Bufí: per la seva tasca al front del CE Llerona
Gestes esportives:
-Cadet A CF Bellavista-Milán per l’ascens a 1a Divisió
-Infantil CF Bellavista-Milán per l’ascens a 1a Divisió i com

a campions de 2a Divisió
-Aleví A CF Bellavista-Milán per l’ascens a 1a Divisió
-Aleví PME Les Franqueses-Handbol com a campions grup

2n Campionat Comarcal HB
-CF Peña los Amigos per l’ascens a 2a Territorial i com a

campions de 3a grup 8è
-Infantil Gimnàs Nokachi com a campions de Catalunya

modalitat Kumite
-Equip femení Sweetrade Bowling Les Franqueses per

l’ascens a 1a Divisió femenina de la Lliga Catalana
L’acte va comptar amb l'assistència de Francesc Torné, al-

calde de les Franqueses; Josep Maria Dia, regidor d’Esports;
Toni Rebolleda, representant territorial de la Secretaria Ge-
neral de l’Esport de la Generalitat de Catalunya; els regidors
Francesc Colomé, Joaquim Méndez, José Ramírez, Rosa
Colomé, Ferran Jiménez, Josep Brú i Núria Claveria; Francis-
co Corón, representant de les entitats esportives locals al
Consell d’Administració del PME; i com a convidat, Jaume
Huguet, exjugador del FC Barcelona.

Albert Piñol

XI Torneig de Futbol Sala d’Estiu

El 21 de juliol de 2006 va tenir lloc al pavelló la final de l’XIè
Torneig de Futbol Sala d’Estiu. Aquest torneig, organitzat pel
PME, va comptar amb 8 equips: FS Cruz, CFS Gràfiques
Bernal, Frankfurt 92 DF, FS Mirmidones, La Lona, CF Les
Franqueses, El Desengaño 21 i FS Jomeca. El format de
competició va ser el següent: una fase prèvia sistema de
lligueta a una volta, en què a partir dels resultats obtinguts es
va fer una classificació, on només van passar a jugar les
semifinals del torneig els quatre primers classificats. El 3r i 4t
lloc es va disputar a les 20.30 h i la final, a les 21.15 h. La
classificació final d’aquesta edició ha estat la següent: 1r CFS
Grafica Bernal; 2n CFS Les Franqueses; 3r FS Jomeca; 4t FS
Frankfurt 92 DF. La final va tenir el resultat de 3 a 0 a favor de
CFS Gràfica Bernal, i el 3r i 4t lloc, va necessitar una tanda de
penals, després de l’empat a 2 entre els dos equips.

Esteban Antequera



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

ACTIVITATS PUNTUALS

| Recull activitats 06/07 |
40

I Caminada Nocturna de Corró d’Amunt
El 22 de juliol de 2006 va tenir lloc la I Caminada Nocturna

de Corró d’Amunt, organitzada pel Club Ciclista Corró d’Amunt
amb la col·laboració del PME. Un total de 160 persones van
participar en l’activitat.

La sortida va començar a les 22 h a les antigues escoles de
Corró d’Amunt. L’itinerari començava en direcció al camí de
Can Blanxart, va seguir pel bosc de ca l’Aimeric, can Grau
Gros, el camí de can Parets, el de can Borra i cap a la zona
esportiva municipal, passant per can Manel. Un total de 6,4
km que es van recórrer en una hora. Al finalitzar la caminada,
el CC Corró d’Amunt va obsequiar tots els participants amb
una xocolatada amb melindros, i una poesia, “Sa altesa la
lluna”, realitzada per una jove participant del poble.

Albert Piñol

El Club Tennis Les Franqueses va organitzar el cap de
setmana del 22 i 23 de juliol de 2006 el V Campionat de 8
hores nocturnes de tennis a les pistes municipals de tennis
de Corró d’Avall. El torneig es va fer des de les 18 h fins a les
2 de la matinada. El campionat es va disputar en modalitat de
dobles amb un mínim de 6 partits de 40 minuts. Al final hi van
participar un total de 7 parelles.

Els guanyadors d’aquesta edició van ser Xavi i Josep Caralt,
que es van endur com a premi els dos pernils. Remarcar que
l’única parella mixta, formada per Aroha Doña i Jaume Mar-
qués, van quedar en segona posició. L’edat del participants
estava entre els 9 i els 57 anys.

En acabar el torneig, l’organització va oferir una xocolatada
amb melindros per a tots els participants. El CT Les Franqueses
tancava així la present temporada amb un torneig de caràcter
marcadament social.

Esteban Antequera

8 Hores Nocturnes de Tennis

Cloenda de les activitats d'estiu'06

El divendres 28 de juliol de 2006 va tenir lloc la festa de
cloenda de les activitats d’estiu, Casals i Juliol Esportiu.
Aquestes activitats, organitzades respectivament per l’Àrea
de Benestar Social, Joventut i Sanitat, i el Patronat Municipal
d’Esports, es van desenvolupar durant tot el mes de juliol,

amb la participació de més de 550 nens i nenes, que van
gaudir d’un juliol ple d’activitats esportives i de lleure, a més
de sortides. En la cloenda es va fer una primera part d’activitats
amb aigua i material, amb els grups de Juliol Esportiu i Casals
d’Estiu separats. L’organització va donar l’esmorzar a tots els
participants a mig matí, per tancar la jornada amb un ball
dinamitzat per un grup d’animació i una festa d’escuma.

La cloenda, que va tenir lloc a la zona esportiva municipal
de Corró d’Avall, va comptar amb la presència de l’alcalde,
Francesc Torné, i la regidora de Benestar Social, Joventut i
Sanitat, Rosa Colomé.

Lídia Ganduxé

25è aniversari del CP Corró d’Amunt
El 3 de setembre de 2006 va tenir lloc la celebració del 25è

aniversari del Club Petanca Corró d’Amunt. L’entitat va pro-
gramar una matinal d’activitats que va començar a les 9.00 h
amb un torneig social de petanca, que va comptar amb la
participació dels 45 socis. El torneig va finalitzar a les 13.30 h,
moment en què es va fer l’acte protocolari de celebració del
25è aniversari. L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde,
Francesc Torné, el regidor d’Esports, Josep M. Dia, el regidor
de Cultura i Educació, Francesc Colomé, i els expresidents
del club, Lluís Oliver, Miquel Martín i Josep Gómez. Les
autoritats assistents i l’actual president van fer entrega d’una
placa de reconeixement als expresidents de l’entitat i,
posteriorment, aquests i les autoritats van lliurar una placa al
president fundador del club, l’any 1981, Josep Mauri.

La celebració va comptar amb l’assistència d’unes 90 per-
sones entre organitzadors, socis, autoritats i acompanyants.
Un cop acabats els parlaments, l’entitat va oferir un refrigeri i
un obsequi a tots els assistents. Per finalitzar l’acte es va penjar
una pancarta commemorativa del 25è aniversari de l’entitat.

Esteban Antequera

 Trofeu 3 x 1 de futbol Festa Major'07
El 14 de setembre de 2006 es va disputar el Trofeu 3x1 de

Futbol de Festa Major de Corró d’Avall, amb la participació
del CF Les Franqueses, CF Bellavista-Milan i CE Llerona.
L’activitat va iniciar-se a les 20.15 h amb la disputa del partit
entre les equips amateur A del CF les Franqueses i el Juvenil
A del CF Bellavista-Milan, amb una victòria contundent del
CF les Franqueses. Seguidament es va disputar el segon partit,
amb la participació del CE Llerona, que també va aconseguir
una clara victòria amb un 3-0. A continuació va iniciar-se el
tercer i últim partit, entre els equips amateurs del CF les
Franqueses i el CE Llerona, partit marcat per una gran intensitat
i rivalitat, que va finalitzar amb el resultat d’empat a 2, i que va
servir perquè el CF les Franqueses es proclamés campió,
degut al major nombre de gols a favor marcats.

Per últim es va realitzar l’acte d’entrega de premis, amb la
presència de Josep Maria Dia, Regidor d’Esports. La
classificació final va ser la següent: 3r classificat, l’equip juve-
nil del CF Bellavista-Milan; 2n classificat, el CE Llerona; 1r
classificat i campió, el CF Les Franqueses.

Lídia Ganduxé
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Activitats esportives de la Festa
Major de Corró d’Avall

El Patronat Municipal d’Esports va organitzar diferents
activitats esportives per la Festa Major de Corró d’Avall 2006.
El dissabte 16 de setembre es va oferir una matinal d’esports
d’equip amb una competició de 4 x 4 d’handbol que va tenir
uns 80 participants entre totes les categories (benjamí, aleví i
infantil masculí i femení). La competició es va desenvolupar al
camp de futbol municipal de Corró d’Avall. L’altra competició
va ser el 3 x 3 de bàsquet, que va tenir lloc al pavelló
poliesportiu municipal, amb una vuitantena de participants
de diferents categories (categories premini, mini, infantil i cadet
masculí i femení). L’organització va oferir l’esmorzar a tots els
participants i un obsequi que van fer entrega el regidor
d’Esports, Josep M. Dia, i el director gerent del PME, Josep
Campaña.

A la tarda les activitats van començar amb un torneig de
futbol sala, que va comptar amb la participació de sis equips
del municipi: Associació Ibna Sinaa, FS Jomeca, FS La Ca-
verna, FS Bellavista, FS AV Bellavista i FS ACC. El torneig es
va fer des de les 15.00 fins a les 19.00 h al pavelló poliesportiu
municipal amb una competició de dos grups (tots contra tots)
de la qual en van sortir els dos equips finalistes. La final va ser
molt intensa amb el resultat de FS Bellavista 1 - FS AV
Bellavista, 4. En aquesta ocasió també es va poder comptar
amb la presència del regidor d’Esports, Josep M. Dia, i el
director gerent del PME, Josep Campaña.

El Torneig de tennis de Festa Major va comptar amb una
participació molt fluixa degut a l’amenaça constant de pluja.
Els vuit jugadors que van disputar el torneig van jugar des de
les 17 fins a les 19 h a les pistes municipals de tennis de
Corró d’Avall. El Patronat va oferir un refrigeri i un obsequi a
tots els participants. La tarda va continuar amb el Torneig de
petanca a les pistes de petanca municipals. Aquest torneig va
comptar amb la col·laboració del Club Petanca Bellavista, i
els participants van poder gaudir d'un obsequi i un refrigeri.

Les activitats del dissabte tarda es van tancar amb el tradi-
cional partit de veterans que va enfrontar el CF Bellavista-
Milan i el CF Les Franqueses, i que va comptar com a jugador
amb la participació del regidor d’Esports, Josep M. Dia.

Albert Piñol

Activitat de Tai-txi Txuan a la
Festa Major de Corró d’Avall

El PME va organitzar el diumenge 17 de setembre de 2006
una activitat de Tai-txi Txuan inclosa en el programa de la
Festa Major de Corró d’Avall. En aquesta edició es va comptar
amb una participació de gairebé 40 persones i molt públic
que va aprofitar per interessar-se per les característiques
d’aquesta disciplina.

L’activitat, que va durar dues hores, va constar d’una
exhibició de les diferents formes i una altra amb espasa i
vano. El monitor especialista Toni Camps va dir igir tota
l’activitat amb el suport d’altres professors de la comarca.

Esteban Antequera

GAS-OIL C
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DISTRIBUÏDOR COMERCIAL

XIX Torneig d’Escacs de la
Festa Major de Corró d’Avall

El 17 de setembre de 2006 es va disputar el XIX Torneig
d’Escacs de la Festa Major. El mestre català i núm. 1 del Club
Escacs Les Franqueses, Fernando Méndez, va participar en
unes partides simultànies contra membres del club i altres
jugadors vinguts de pobles veïns. Finalitzades les 3 hores de
temps total previstes, la victòria va ser per a Fernando Méndez
en 14 de les 15 partides finalitzades.

Lídia Ganduxé
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El Club d’Escacs celebra 12 anys
amb una exposició i partides

El cap de setmana del 6 al 8 d’octubre de 2006 es va cele-
brar la I Festa dels Escacs organitzada pel Club d’Escacs Les
Franqueses amb el suport del Patronat Municipal de Cultura.
La festa tenia com a objectiu promoure el joc dels escacs
arreu del municipi i en particular entre la mainada i la joventut.

A les 8 del vespre de divendres es va inaugurar l’exposició
«12 anys del Club» al Centre Cultural de Bellavista, amb 10
plafons a través dels quals es repassava la història del club
(els orígens, les festes majors de Corró d’Avall i Llerona
especialment, les persones, el campionat per equips, els èxits
del 2005...) i es parla del joc i de la promoció actual. A més, hi
havia una mostra dels trofeus aconseguits en aquest temps i
alguns retalls de premsa. L’acte va comptar amb la presència
de l’alcalde de les Franqueses, Francesc Torné, del regidor
de Cultura, Francesc Colomé, i el d’Esports, Josep M. Dia.
Després de l’acte d’inauguració es va projectar una
presentació de promoció del club i es va fer un petit refrigeri
que va cloure amb un brindis a la salut del club.

Dissabte es van celebrar diversos actes. A les 12 h, va tenir
lloc a la Biblioteca l’Hora del conte, que es va dedicar a «La
llegenda de Sessa i altres històries de l’Índia» amb un
rondallaire que va fer passar una estona lúdica i educativa
als assistents. A partir de les 4 de la tarda, es va fer un torneig
d’escacs intergenaracional (infantil, juvenil, sènior i gent gran)
al Centre Cultural de Bellavista, que va servir per enfrontar
gent de totes les edats (des de 8 fins a 78 anys), repartida en
dos equips: els gambits i els enrocs. En un final ajustat, van
guanyar els gambits per 13 a 12. Després de l’espectacle
d’animació infantil «Pugeu a la furgo», a càrrec de Vatua l’Olla
a la plaça del Centre Cultural de Bellavista, i mentre que es
començava a servir la xocolata, es va fer la cloenda de la
tarda d’escacs amb el lliurament d’un diploma i d’un bolígraf
a tots els participants.

Esteban Antequera

Presentació del CE Llerona  2006-07
El CE Llerona va fer el 29 d’octubre de 2006 la presentació

de tots els equips de l’entitat de la temporada 2006-07. L’entitat
compta amb els següents equips: benjamí, aleví, infantil, cadet,
juvenil i amateur. La presentació va començar a les 12 h amb
la tradicional desfilada i la posterior fotografia per equip i de
grup. L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde, Francesc
Torné, i el regidor d’Esports, Josep M. Dia, que van donar així
suport a l’entitat i al seu president, Jaume Viñas.

Lídia Ganduxé

 IV Pedalada BTT Corró d’Amunt
El CC Corró d’Amunt va organitzar el diumenge 29 d’octubre

de 2006 la IV Pedalada de BTT Corró d’Amunt “Els Perduts“,
amb la participació de 350 corredors. Aquesta activitat va
comptar amb la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports.
La sortida i arribada es va fer a la zona esportiva municipal de
Corró d’Amunt i va comptar amb tres circuits: de 40, 20 i 3
quilòmetres. L’organització va oferir esmorzar i obsequis a
tots els participants, i un cop finalitzada la prova es va fer un
sorteig de regals. L’alcalde, Francesc Torné, i el regidor
d’Esports, Josep M. Dia, van acompanyar el president del CC
Corró d’Amunt, Josep Mauri, en l’entrega de premis.

Albert Piñol

Presentació del CF Bellavista-Milán
L’1 de novembre de 2006 es va fer al camp municipal de

futbol de Corró d’Avall la presentació del futbol base del Club
Fubol Bellavista-Milán, entitat que compta amb 17 equips
formats per uns 270 futbolistes en total.

Lídia Ganduxé
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Premi Trineu amb gossos

400 participants a la Marxa de Llerona
El diumenge 12 de novembre de 2006, 396 persones van

participar a la Marxa Popular de Llerona. El tret de sortida va
ser a les 9 del matí al Consell del Poble de Llerona, i al voltant
de la 1 del migdia van arribar els últims participants després
dels 12 quilòmetres de recorregut. Tots els participants van
tenir una motxilla com a obsequi.

Lídia Ganduxé

Passejada per a la gent gran

El dijous 23 de novembre de 2006 es va celebrar la
passejada per a la gent gran de Les Franqueses. En la cami-
nada hi van participar el grup d’activitat física per a la gent
gran del Patronat Municipal d’Esports, i altres grups de
poblacions com Cornellà, Mataró i Sant Andreu de la Barca,
amb un total de 160 participants. Després d’un recorregut
d’uns 8 quilòmetres que passava per Llerona, Corró d’Amunt
i Marata, tots els participants van anar a l’ajuntament de les
Franqueses, on els va rebre l’alcalde, Francesc Torné.
Seguidament, al pavelló poliesportiu municipal, tots els
participants van dinar i van ser obsequiats amb coca i cava.

Albert Piñol

VII Campionat de Tennis dobles
El 25 de novembre de 2006 el Club de Tennis Les Franque-

Primera trobada de l’Escola Esportiva
El dissabte 25 de novembre de 2006 va tenir lloc la primera

trobada del grup prebenjamí mixt de l’Escola Esportiva Muni-
cipal al pavelló, amb la participació d’uns 35-40 esportistes.
L’activitat va iniciar-se amb la realització de jocs orientats a
l’escalfament dels nostres petits esportistes, jocs com l’Aranya,
les Parelles Agafades, la Cadena... Seguidament es van divi-
dir els esportistes en tres estacions. En dues es van fer dos
minipartits, un de “futbito” i un altre de minihoquei. I en l’altra
estació, jocs amb el paracaigudes de colors. Els nens i les
nenes van anar rotant per les diferents estacions.

Lídia Ganduxé

Aprofitant l'entorn de la finca Can Sala de Corró d’Amunt,
cedida per l’empresa Nissan, l’11 i 12 de novembre de 2006
es va gaudir del Premi Trineu amb gossos, amb 50 participants.
El premi estava dividit en diferents categories: Trineu amb 8, 6
o 4 gossos; Mountain bike amb un gos; Canni cross masculí i
femení; i la categoria infantil amb els participants Arnau Pons,
Xavi Pons i Josep M. Maso. La cursa es va dividir en dues
mànigues, dissabte a la tarda i diumenge al matí. En acabar la
cursa va haver-hi l’entrega de premis, amb la presència de
l’alcalde, Francesc Torné, el regidor d’Esports, Josep M. Dia, i
el girector gerent del PME, Albert Piñol.

Esteban Antequera

ses va organitzar el VII Campionat en la modalitat de dobles.
En aquesta ocasió la competició va comptar amb 12 parelles,
totes elles d’un elevat nivell.

La final va ser molt disputada entre els germans Genevat i
la parella mixta formada per Sònia Vallmitjana i Marc Roca. El
partit va disputar-se a dos sets imposant-se els germans
Genevat per un 7-5 i un 7-6, després de dues hores de joc.
Seguint amb la tradició, el Club de Tennis Les Franqueses va
tancar el campionat oferint a tots els seus participants un petit
refrigeri.

Esteban Antequera
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Presentació dels equips d’handbol de les Franqueses del Vallès
El dissabte 2 de desembre de 2006 va tenir lloc al pavelló

poliesportiu municipal l’acte de presentació de la secció
d’handbol del Club Esportiu Les Franqueses. La jornada va
inicar-se ben aviat amb partits dels més petits de la casa, els
equips prebenjamins i benjamins. Seguidament es van fer
tots els preparatius per a l’acte de presentació, que va iniciar-
se a les 18 h, amb la desfilada de tots els equips: sènior masculí
A-B, juvenil masculí, cadet masculí A-B, cadet femení, infantil
masculí, aleví masculí i femení, benjamí femení i masculí i, per
últim, el sènior femení i el prebenjamí mixt. A continuació es

va fer un emotiu minut de silenci per la mort del ciclista català
Isaac Gálvez, acompanyat del “Cant dels ocells”, de Pau
Casals.

A l’acte de presentació van assistir-hi l’alcalde, Francesc
Torné, el regidor d’Esports, Josep M. Dia, la presidenta de la
secció d’handbol, Enriqueta Sola, i el directiu de la Federació
Catalana d’Handbol, Ferran Jiménez. Un berenar per a tothom
va cloure la presentació.

Esteban Antequera
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"Master class" de batuka a càrrec
dels professors d’OT

El 10 de desembre de 2006, unes 300 persones van assistir
al pavelló poliesportiu municipal a la «master class» de "batu-
ka" que van oferir els germans Jéssica i José Expósito, profes-
sors d’Operación Triunfo. Aquest acte, que tenia entrada de
pagament, va ser organitzat per l’Associació de Veïns de
Bellavista sota el títol «Bellavista en activo» i va tenir un gran
èxit de participació, tot i ser la primera vegada que es feia.

Albert Piñol

400 infants participen al
1r Parc Lúdic i Esportiu de Nadal

Entre el 26 de desembre de 2006 i el 5 de gener de 2007,
va tenir lloc al pavelló poliesportiu municipal el 1r Parc Lúdic
i Esportiu de les Franqueses, organitzat pel PME. L’empresa
Elitsports va ser l’encarregada de muntar el parc, que tenia
diverses activitats, perquè els més de 400 nens i nens que el
van visitar s’ho passessin d’allò més bé. Hi havia inflables per
als més menuts, partits de futbol 3 x 3, un circuit de bicicletes,
un espai psicomotor, partits de bàdminton i d’hoquei sala i un
circuit de minigolf. També hi havia activitats més lúdiques com
tallers, maquillatge facial i el racó dels menuts, per a nens i
nenes menors d’un any.

Lídia Ganduxé

El Club d’Escacs Les Franqueses
guanya el Torneig del CT Els Gorcs

El diumenge 7 de gener de 2007 l’equip del Club d’Escacs
Les Franqueses va imposar-se un any més en el torneig de
Nadal d'escacs que s’organitza al Club Tennis Els Gorcs. El
CE Les Franqueses va quedar primer entre els 6 equips
participants, amb 4 punts gràcies a les victòries de Fernando
Méndez, David Guix i JuanVélez i a les taules de Mateu Garcia
i César Méndez. La victòria decisiva per aconseguir el campio-
nat es va assolir en la partida de Fernando Méndez, jugada
de forma magistral combinant les posicions de dama i alfil.

La victòria a Els Gorcs serveix per iniciar amb optimisme
aquest any 2007. Aquesta mateixa setmana, el diumenge 14
de gener a les Cotxeres de Sants, l’equip disputava la fase
territorial de classificació per a la Copa Catalana. Així mateix,
el diumenge 28 de gener s’iniciava el Campionat de Catalunya
per equips, i el Club d'Escacs Les Franqueses s’enfrontava a
casa al Palau Solità amb renovades esperances d’èxit en
aquesta competició.

Esteban Antequera

500 corredors al XV Cros Escolar i
XII Cros Popular de les Franqueses
El XV Cros Escolar i XII Cros Popular de les Franqueses

disputat el 20 de gener de 2007 a la Finca de Can Sala-
Nissan de Corró d’Amunt va tenir una molt bona participació
amb uns 500 corredors inscrits. L’activitat, organitzada pel
Patronat Municipal d’Esports i el Consell Esportiu Comarcal,
va comptar amb la col·laboració del CE Les Franqueses, del
Club d’Atletisme A 4 el km i Grup Fondistes de Bellavista.

En aquesta ocasió la participació del cros popular va baixar
en comparació amb les darreres edicions amb 26 corredors,
però per contra el cros escolar va experimentar un augment
d’atletes, amb un total de 470 participants, una xifra força
superior a l’edició anterior.

L’activitat va començar a les 10 h i va durar fins a les 12.30
h, moment en què va finalitzar la cursa popular. Per al lliurament
de trofeus es va poder comptar amb l’alcalde, Francesc Torné,
el regidor d’Esports, Josep M. Dia, el regidor de Cultura i
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Inauguració de l’espai lúdic per a la
gent gran al Parc Mas Colomé

El 2 de febrer de 2007 a les 13 h, va tenir lloc l’acte oficial
d’inauguració de l’espai lúdic per a la gent gran que
l’Ajuntament ha fet instal·lar al Parc Mas Colomé de Corró
d’Avall amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. A
l’acte hi van assistir unes cent persones, la majoria gent gran.
Com a autoritats hi van assistir el president delegat de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de
Barcelona, Jordi Labòria, i l’alcalde de les Franqueses,
Francesc Torné, a més d’altres regidors del consistori.

Una monitora va ensenyar els diferents aparells de què
consta la instal·lació, així com el seu funcionament. En total, a
l’espai lúdic es poden fer quinze exercicis diferents. Un cop
es va acabar l’explicació, es va servir un piscolabis per a
tothom.

L’espai lúdic és un circuit de salut pensat per fomentar i
millorar les capacitats físiques i sensorials de les persones de
la tercera edat. L’Ajuntament, a través del Servei de Fisioteràpia
del Complex Esportiu Municipal, té previst organitzar diferents
activitats dirigides adreçades a aquest col·lectiu.

Albert Piñol

Educació, Francesc Colomé, la regidora d’Hisenda, Núria
Claveria, dos representants del Consell Esportiu Comarcal i
un altre de l’empresa Nissan Motor Ibèrica, propietària dels
terrenys on es van disputar les curses.

Tots els participants van tenir com a obsequi una samarreta
i l’esmorzar. Després es va donar copa als tres pr imers
classificats i medalla del 4t al 6è. A més a més, les categories
del cros escolar van tenir premi per equips.

Les entitats que van participar en les curses són les
següents: PME Les Franqueses, IES Lauro, CA Canovelles,
IES Blancafort, IES Vilaromana, Col·legi Salesià, CA Lliçà de
Vall, CA Mollet, CA Parets, CA Granollers, CA Sant Celoni,
CEIP Joan Sanpera, CEIP Bellavista-Joan Camps, CA
Montornés, EE La Garriga, EE L’Ametlla, CEIP Ber tí, CA Vic,
PME Cardedeu, CEIP Jacint Verdaguer, L’Aire, CEIP Joan Miró,
CN Caldes, Col·legi Puiggraciós , CEIP Pinetons, IES Celestí
Bellera, Escola Jardí, UGE Badalona i CA Moll.

La classificació per categories és la següent: Cadet masculí:
1r Sergio Martínez - CA Canovelles; 2n Adrià Quesada - EE
Sant Celoni; 3r Ismael Rama - CA Canovelles; 1r equips: PME
Les Franqueses. Cadet femení: 1r Núria Camargo - CA
Granollers; 2n Sandra Piñero - CA Granollers; 3r Anna Martín
- CA Granollers; 1r equips: CA Granollers. Infantil masculí: 1r
Gerard Frutos - CA Canovelles; 2n Joan Garcia - CA
Canovelles; 3r Sergi Hurtado - IES Blancafort; 1r equips: CA
Granollers. Infantil femení: 1r Dolors Ferrers - CA L’Ametlla;
2n Rocío Guerrero - CA Parets; 3r M. del Mar Juárez - CA Sant
Celoni; 1r equips: IES Blancafort. Aleví masculí: 1r Lucas Vico
- CA Granollers; 2n Eric Chicarro - CEIP Joan Sanpera; 3r
Albert Pujol - PME Les Franqueses; 1r equips: CEIP Joan

Sanpera. Aleví femení: 1r Alba Quirós - CA Parets; 2n Anna
Surroca - CA Granollers; 3r Laura Menes - CA Parets; 1r equips:
CA Parets. Benjamí masculí: 1r Joan Oliva - EE La Garriga;
2n Eduardo Ruiz - CA Canovelles; 3r Jordi Lopez - Col·legi
Salesià; 1er equips: EE La Garriga. Benjamí femení: 1r Andrea
Corralero - CA Canovelles; 2n Íngrid Andrés - CA Parets; 3r
Esther Juárez - CA Granollers; 1r equips: CA Granollers.
Prebenjamí masculí: 1r Marc Frutos - CA Canovelles; 2n Jor-
ge Vermejo - UGE Badalona; 3r Arnau Castrillo - EE La Garriga
1r equips: EE La Garriga. Prebenjamí femení: 1r Paula Rovira
- CA Granollers; 2n Salma Algalmane - EE La Garriga; 3r Júlia
Llimargues - EE La Garriga; 1r equips: EE La Garriga. Sènior
masculí: 1r Carlos Díaz - CA Canovelles; 2n Daniel Sánchez
- CA Canovelles; 3r Alfonso Guillén - CA Canovelles. Sènior
femení: 1r Annabel Gracia - PME LF; 2n Iris Brunso - IES
Lauro; 3r Rosa Giménez.

Lídia Ganduxé
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Inauguració del nou parquet del
pavelló poliesportiu municipal

Dissabte 3 de febrer de 2007 va tenir lloc, amb motiu de la
inauguració del nou parquet del pavelló poliesportiu munici-
pal de les Franqueses, un partit d’handbol de màxim nivell,
amb la participació del Fraikin BM Granollers i l’equip francés
USAM Nimes. L’activitat va estar marcada per un gran ambient
i una gran assistència de jugadors, pares i mares dels equips
d’handbol del PME, organitzador de l’acte.

El partit va tenir un gran ritme i intensitat i va deixar el mar-
cador en un ajustat 16-15 a la fi del primer temps. A la mitja
part va tenir lloc l’acte protocol·lari, amb l’entrega de plaques
als dos equips, en agraïment per la seva participació en aquest
acte. Cal destacar la presència de l’alcalde de les Franqueses,
Francesc Torné, el regidor d’Esports, Josep M. Dia, el president
del BM Granollers, Juan María Pérez, i la presidenta del CE
Les Franqueses, Enriqueta Sola. A continuació, va tenir lloc la
segona part del partit, en què gràcies a l’encert defensiu del
Fraikin BM Granollers, es van obrir les primeres diferències
importants al marcador, fins a arribar al resultat final de 28 a
23 a favor dels granollerins.

D’altra banda, el divendres 2 de febrer al vespre va tenir
lloc, també dins dels actes d’inauguració del nou parquet del
pavelló, l’entrenament de l’equip júnior de bàsquet del FC
Barcelona, que va fer les delícies dels jugadors del CE Les
Franqueses, que van poder jugar uns minuts amb ells.

Esteban Antequera
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XXI Mitja Marató
El diumenge 4 de febrer de 2007 va tenir lloc la Mitja Marató

Granollers-Les Franqueses-La Garriga. En aquesta 21a edició
es va arribar a un nou rècord de participants, ja que 5.100
atletes van prendre la sortida. Com sempre, els franquesins
es van llançar al carrer per animar els participants de la cursa
al seu pas pel municipi.

Les expectatives es van confirmar amb les figures
internacionals, que no van decebre un any més. Enguany va
agafar el relleu de l’etíop Haile Gebrselassie l’italià Stefano
Baldini, guanyador de la prova de la Marató als Jocs Olímpics
d’Atenes 2004, tot i que el temps va ser força inferior al que va
fer l’any passat Gebrselassie. L’italià va tardar 1 hora 3 minuts
i 10 segons a travessar la meta. Per la seva part, la
plusmarquista espanyola Marta Domínguez va ser la
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1a Trobada de l’Escola de Tennis
El cap de setmana del 10 i 11 de febrer de 2007 va tenir lloc

la 1a Trobada de l’Escola de Tennis de les Franqueses amb el
Club de Tennis de St. Feliu de Codines. La jornada va gaudir
d’un total de 20 participants, que van disputar partits en la
modalitat d’individuals i dobles. Per finalitzar la jornada, el
PME va obsequiar els seus participants amb un berenar.

Esteban Antequera

Exposició “Cannabis, com ho vius?”
El 15 de febrer de 2007 es va inaugurar al Complex Esportiu

Municipal l’exposició “Cannabis, com ho vius?”, organitzada
pel Pla Supramunicipal de Prevenció de Drogodependències
i Hàbits Saludables de l’Alt Vallès C-17, al qual l’Ajuntament
està adherit, i que compta amb la col·laboració de l’Àrea de
Benestar Social, Joventut i Sanitat, del Patronat Municipal de
Cultura i Educació, i del Patronat Municipal d’Esports.

Lídia Ganduxé

Carnestoltes a les Franqueses
Enguany, el Carnestoltes a les Franqueses ha estat un èxit

de participació, tot i la pluja que va caure el 17 de febrer de
2007 durant tot el dia. No obstant, el mal temps no va impedir
que simultàniament les dues rues de Carnestoltes sortissin a
l’hora de prevista des dels seus respectius llocs: la plaça de

guanyadora en categoria femenina amb una marca d’1 hora
11 minuts i 23 segons. Una quarantena de voluntaris del PME
van col·laborar en les tasques de control de carrers i de suport
operatiu, per tal que la cursa es pogués fer amb les màximes
garanties.També, com cada any, l’Orquestra Mixta de l’Escola
Municipal de Música Claudi Arimany va animar amb la seva
música els corredors que passaven a l’alçada de l’ajuntament
de les Franqueses. En el moment del lliurament de premis es
va  comptar amb la presència de l’alcalde de les Franqueses,
Francesc Torné, i del regidor d’Esports, Josep M. Dia.

Lídia Ganduxé
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Trobada d’atletisme de l’escola
esportiva municipal

El dissabte 24 de febrer de 2007, el grup prebenjamí mixt
va fer la trobada d’atletisme al pavelló poliesportiu municipal.
Hi van participar uns 25 esportistes, que van realitzar diferents
proves d’atletisme com la prova de resistència, salt de llargada
i tir amb pilota de tennis, entre d’altres. A l'acabar, cada
esportista va rebre un medalla com a reconeixement de l’esforç
realitzat i abans de marxar, tots van poder gaudir d’un petit
refrigeri per recuperar forces.

Lídia Ganduxé

XI Trobada de Petanca

El cap de setmana del 24 i 25 de febrer de 2007 es va
celebrar l’XI Trobada de Petanca a la zona esportiva munici-
pal de Corró d’Amunt, amb la participació de 90 jugadors dels
clubs més representatius de les Franqueses del Vallès: el CP
Bellavista, el CP Llerona, el CP Corró d’Amunt i un equip
format per membres dels casals de la gent gran de Corró
d’Avall i de Bellavista.

La jornada va començar a les 9 del matí i, després d’una
pausa per gaudir de l’esmorzar que va oferir el Patronat Mu-
nicipal d’Esports, van continuar les partides fins a les 13.30 h,
quan va tenir lloc el lliurament de premis i d’obsequis a tots
els participants amb la presència del regidor d’Esports, Josep
M. Dia. El primer classificat va ser el CP Corró d’Amunt, seguit
del CP Bellavista en segon lloc, l’equip dels casals de la gent
gran de Corró d’Amunt i Bellavista en tercer lloc, i el CP Llerona
en quarta posició. L’edició de l’any que ve, que serà la XII
Trobada de Petanca, es disputarà a la zona espor tiva de
Llerona.

Esteban Antequera

Can Ganduxer a Corró d’Avall, i la plaça del Centre Cultural
de Bellavista. A Corró d’Avall, la rua va comptar amb la col·la-
boració dels Encendraires, amb el seu grup de timbalers i
grallers i les Sàtires de foc, així com també del Casal Infantil
de Corró i dels menuts de l’Esplai de Corró. A Bellavista,
l’Associació de Veïns encapçalava la rua, seguida del Casal
Infantil de Bellavista i del Centre Municipal de Joves. La rua
també va anar a trobar-se amb els nois i les noies la Fundació
APADIS, que disfressats d’abelles, van posar tota la seva
energia positiva i gresca al recorregut. Associacions com Ibne
Sinaa i Ñodema Kafo també van aportar la seva visió i
participació a la rua, demostrant que les tradicions s’inventen
i reinventen cada any per tal de poder gaudir tots junts de les
trobades amb la gent del barri.

Un cop finalitzades les rues, l’espectacle de foc, la xocolata-
da, feta per l’Esplai de Corró i el Centre de Joves de Corró
d’Avall, va haver-hi l’animació infantil a càrrec del grup I Què
de Vilanova, que van fer ballar un miler de participants, entre
pares, mares i menuts, a la pista coberta de Corró d’Avall.

Albert Piñol
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Festa amb motiu de la creació del
Parc de Mil Pins

El dissabte 3 de març de 2007 es va fer una festa amb motiu
de la creació del Parc de Mil Pins a les Franqueses del Vallès,
una gran zona verda de 30.000 m2 de superfície al sud-est de
la urbanització que porta el mateix nom i que cada cop està
sent utilitzada per més gent. Per donar la benvinguda a aquest
nou espai, el Patronat Municipal d’Esports i l’empresa QS
Quality Sport van preparar un circuit ple d’activitats i obert a la
participació de tothom, grans i petits.

La festa, a la qual van assistir unes 1.500 persones, va
començar a les 10.30 h i va incloure parades de bàdminton,
tir amb arc, bitlles catalanes, escacs, tres en ratlla gegant,
parc d’inflables, globoflèxia i circuit de BTT. Una botifarrada
per a tots els participants va posar punt i final a la trobada.
L’organització d’aquest acte va comptar amb el suport i
col·laboració de les següents entitats del municipi: Club
Espor tiu Les Franqueses (secció de bàdminton), Club
d’Escacs, Club de Tir amb Arc, Club Ciclista Corró d’Amunt,
AE Perestroika i Elitsports.

Albert Piñol

2a Trobada de l’Escola de Tennis
El dissabte 10 de març de 2007 va tenir lloc a les pistes

municipals de tennis, la segona trobada de la temporada en-
tre l’Escola de Tennis de les Franqueses i el Club de Tennis
Sant Feliu. L’activitat, adreçada als nois i noies de les categories
alevins, va fer-se entre les 14.30 i les 18 h. Un refrigeri i un
obsequi a càrrec del PME van posar punt i final a la trobada.

Esteban Antequera

III Taller demostració de Tai-txi Txuan
El diumenge 18 de març va tenir lloc a la pista poliesportiva

coberta de Corró d’Avall, el taller demostració de tai-txi txuan
que organitza cada any el Patronat Municipal d’Esports, amb
un gran nombre de participants. La sessió la va dirigir el mo-
nitor especialista de tai-txi txuan del PME, Toni Camps. Tots
els participants van rebre una petita cartera com a obsequi.

Lídia Ganduxé

 Trobada de Minihandbol
El diumenge 19 de març de 2007, la secció d’handbol va

participar amb dos equips prebenjamins mixtos i un benjamí
mixt, a la Trobada de Minihandbol del BM Granollers. A nivell
esportiu, es van aconseguir uns bons resultats: una tercera
plaça molt meritòria per a un dels grups prebenjamí; una
eliminació a quarts de final de l’altre equip prebenjamí, i per
últim, una no classificació de l’equip benjamí, que no va passar
a quarts de final per la diferència d’un gol, ja que va haver-hi
un triple empat i tot es va decidir per un gol. A nivell social, la
implicació dels pares va ser molt positiva, ja que sense ells no
hauria estat possible la participació en la trobada.

Esteban Antequera

Partit de l'Eurolliga de bàsquet
El dimecres 21 de març de 2007 el PME va organitzar la

sortida a l’Eurolliga de Bàsquet al Palau Blaugrana, per veure
el partit entre el FC Barcelona i el Panathinaikos. L’expedició
franquesina estava formada per jugadors dels equips base
de bàsquet del PME, el regidor d’Esports, Josep M. Dia, i el
regidor de Cultura i Educació, Francesc Colomé. El PME va
obsequiar tots els assistents amb un berenar.

Albert Piñol

Copa Catalana Internacional de BTT

398 corredors, 28 més que en l’edició de l’any passat, van
participar el cap de setmana del 24 i 25 de març de 2007 en el
Gran Premi Massi Copa Catalana de BTT Internacional “Me-
morial Toni Costa”, que organitza el Club Ciclista Corró
d’Amunt, amb la col·laboració de la Federació Catalana de
Ciclisme i el PME. El 24 de març va tenir lloc la contrarellotge
individual amb la xifra rècord de 175 corredors i en la qual es
van proclamar guanyadors en la categoria general Sergio
Mantecón i Sandra Santanyes, així com l’equip Massi, en la
categoria d’equips. El dia 25 al matí es va disputar el ral·li, que
va destacar també per l’alt nivell dels participants i que van
liderar en la categoria general els alemanys Marx Torsten i
Heike Hundertmark.

Esteban Antequera
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Primera pedra de la remodelació de
la zona esportiva de Corró d’Amunt

Dissabte 31 de març de 2007, al matí, va tenir lloc a la zona
esportiva municipal de Corró d’Amunt, amb l’assistència
d’unes 300 persones, l’acte oficial de col·locació de la prime-
ra pedra de les obres de remodelació d’aquesta instal·lació,
organitzat pel Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses.
L’acte protocol·lari va començar a les 12 h amb la participació
del secretari general de la Vicepresidència de la Generalitat
de Catalunya, Rafel Niubò, i de l’alcalde de les Franqueses
del Vallès, Francesc Torné.

Un cop col·locada la primera pedra, que es va fer seguint tot
el cerimonial d’aquestes ocasions, els pilots Patrick Chacón i
Gerard Avecilla van realitzar una extraordinària exhibició de
«biketrial», que va fer les delícies dels presents, sobretot dels
més petits, i que va acabar cap a les 13 h, moment en què es
va servir un refrigeri per a totes les persones assistents.

Albert Piñol
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Lliurament de premis als primers
classificats locals de la Mitja Marató
El 4 d’abril de 2007 el president del Col·lectiu d’Atletes de

Fons, Toni Cornellas, acompanyat de l’alcalde de Granollers,
Josep Mayoral, el president del Consell Comarcal, Joan Cas-
taño, i el regidor d’Esports de les Franqueses, Josep M. Dia,
van lliurar els guardons als primers classificats locals de l'últi-
ma edició de la Mitja Marató Granollers-les Franqueses-la
Garriga. Hi van assistir el 1r classificat de Granollers, Jaume
Aragonès, la primera de les Franqueses, Anna M. Riera, i els
primers de promesa, els granollerins Oriol Llobet i Glòria
Sánchez. El Consell Comarcal també va fer arribar els premis
al següents atletes: Ana Belén García (primera classificada
de Granollers) i Elías Resina (primer de les Franqueses).

Lídia Ganduxé

Sortida de la gent gran a Port Aventura

La pluja no va ser un impediment perquè el 12 d’abril de
2007 es fes la sortida anual del grup de la Gent Gran de les
Franqueses, format per 55 persones, que organitza el PME i
que enguany va ser a Port Aventura. La sortida va comptar
amb la presència de la regidora de l’Àrea de Benestar Social,
Joventut i Sanitat, Rosa Colomé, i de mossèn Joan Vallicrosa.
Tot i el dia de pluja, tots els assistents van gaudir dels diferents
espectacles del parc i de les atraccions.

Esteban Antequera
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Aquestes són algunes de les activitats que ha dut a terme
aquesta temporada el CE Llerona:

-Per total unanimitat de la junta electoral del CE Llerona es
va escollir Jaume Viñas Anglada com a nou president per a
les properes 4 temporades.

-Al nostre camp, que per poc temps encara és de sorra, es
va presentar la plantilla oficial del CE Llerona per a la tempo-
rada 06-07, amb l’assistència de totes les autoritats locals i
convidats del poble Clermont-Ferrand de França.

-Tota la plantilla, inclosos entrenadors, van estrenar
equipacions, xandalls i parques per a la temporada 06-07.

-Per primera vegada es va fer un calendari anual amb les
imatges de tots els equips distribuïdes per mesos. És a dir,
cada mes hi ha un equip diferent amb dues imatges per equip.

-Com ja és habitual de cada any, es van celebrar els diferents
dinars amb tota la plantilla.

-Es va fer una calçotada juntament amb l’Associació de
Veins per a més de 400 persones, al Consell del Poble de
Llerona amb èxit total.

CE Llerona

Aquesta temporada ha estat de transició en la història del
nostre club, ja que, tot i jugar a Primera Provincial, un conjunt
d’incidències que han afectat els nostres jugadors i, per què
no, la manca de sort en moments crítics de partides decisives,
han comportat perdre la categoria. Malgrat tot, cal destacar
altres moments més brillants de la temporada.

El diumenge 17 de setembre de 2006 es va disputar el XIX
Torneig de Festa Major de Corró d’Avall. El número 1 del Club
i mestre català, Fernando Méndez, va jugar unes partides
simultànies contra membres del club i jugadors de pobles
veïns. El club també va participar l’estiu de 2006 en les festes
majors de Bellavista i Llerona. El diumenge 1 d’octubre es va
celebrar a Mollet del Vallès el Campionat de Catalunya de
partides ràpides 2006. El nostre equip, de quatre jugadors, va
aconseguir 20 punts en les 11 rondes.

El cap de setmana del 6 al 8 d’octubre es va celebrar la I
Festa dels Escacs organitzada pel Club amb la col·laboració
del Patronat Municipal de Cultura. Aquesta festa volia
promoure els escacs arreu del municipi i en particular entre la
mainada i la joventut. Divendres al vespre es va inaugurar
l’exposició «12 anys del Club» al Centre Cultural de Bellavista,
en què es repassava la història del club. A més, hi havia una
mostra dels trofeus aconseguits, retalls de premsa i una
presentació de promoció del club. L’acte va comptar amb la
presència de l’alcalde de les Franqueses, Francesc Torné, del
regidor de Cultura i Educació, Francesc Colomé, i el d’Esports,
Josep M. Dia, que van procedir a la inauguració. Dissabte a
partir de les 4 de la tarda, un Torneig d’escacs intergene-
racional (infantil, juvenil, sènior i gent gran) al Centre Cultural
de Bellavista va servir per enfrontar gent de totes les edats
(des de 8 fins a 78 anys). Els jugadors estaven repartits en
dos equips: els gambits i els enrocs. En la cloenda de la tarda
d’escacs es va lliurar un diploma i un bolígraf a tots els
participants.

El nostre jugador Fernando Méndez va quedar campió del
Torneig Obert Ciutat de Vic, celebrat entre octubre i desembre
de 2006. Dels 8 punts possibles, Méndez en va sumar 7, amb
6 partides guanyades i dues taules. Així, va confirmar el seu
paper de favorit a priori. El cap de setmana del 16 i 17 de
desembre el Club va participar a la fira d’entitats, a Can Ribas,
amb motiu de la Fira Mercat de Nadal. Per l’estand del club hi
van anar passant gent de totes les edats, especialment

Club Escacs Les Franqueses mainada, que volien jugar una estona a escacs.
El diumenge 7 de gener de 2007, l’equip del nostre Club va

imposar-se un any més en el torneig de Nadal que s’organitza
al Club Tennis Els Gorcs. Les Franqueses va quedar campió
entre els 6 equips participants, amb 4 punts i sense cap derro-
ta. El diumenge 21 de gener es va celebrar a les Cotxeres de
Sants el Campionat de Catalunya de partides semiràpides
2007. En aquest cas, el nostre equip estava enquadrat en el
grup d’equips de Preferent i Primera Provincial. L’equip de
quatre jugadors va ser primer dels equips de Primera, però li
va faltar 1,5 punts per classificar-se per a la final, a la qual van
accedir només quatre equips de Preferent.

Dissabte 3 de març el Club va ser present, juntament amb
altres entitats esportives, a la festa amb motiu de la creació
del Parc de Milpins a Corró d’Avall. El Patronat Municipal
d’Esports va preparar un circuit obert a la participació de
tothom, on pel que fa als escacs hi havia un tauler gegant que
va fer les delícies de la mainada i alguns taulers de sobretaula.

En la propera temporada, esperem continuar participant en
activitats culturals del municipi (Fira de Sant Ponç, festes
majors,...) i activitats puntuals per difondre els escacs arreu
del municipi. En especial, caldrà reforçar la tasca formativa
realitzada a les escoles i a l’institut.

La Junta
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Aquí estem de nou un any més promovent l’esport i donat
una bona ocasió als nois del nostre poble que volen practicar
el futbol, sense ànim de cap tipus de protagonisme, però amb
el lema per endavant que facin l’esport que els agrada i al
mateix temps, amics, i que de mica en mica ells també es
formin com a persones. Això és el que aquest club pretén i,
per aconseguir-ho, ens preocupem d’assolir uns grups de
monitors i així formar els diferents equips per competir. Tal és
així que tenim formats actualment l’equip escola prebenjamins
A, B i C, benjamí i aleví. A partir de l’any que ve tindrem un
equip infantil.

Tot això, en equips de formació. També tenim un equip ama-
teur, que juga a la 3a territorial, que està fent molt bon paper,
ja que està situat en la sisena posició. I per últim, tenim l’equip
que juga a la 2a territorial i que en aquest moment és líder en
solitari, en el qual tenim totes les esperances que no és pot
escapar l’ascens a 1a territorial... HO ESPEREM!!!

Aprofitem per felicitar tota la gent que treballa per l’esport i
per aquest butlletí, i en especial volem donar les gràcies a les
persones que fan possible que el nostre club pugui seguir
creixent cada dia.

La Junta

Club Futbol Les Franqueses

Aquest any hem iniciat una nova temporada, en què la jun-
ta hem posat molt èmfasi a recuperar el tarannà de grup,
perdut en les darreres temporades, a costa, potser, de resultats
esportius no tan satisfactoris.

Enguany, tenim com a objectiu principal adaptar-nos a les
necessitats de la categoria 3a territorial, tenint en compte el
gran canvi que hem sofert, tant a nivell tècnic, com de jugadors.
L’esforç del conjunt és notable, però us asseguro que amb el
que hem guanyat val la pena. Hem de tenir en compte que el
model econòmic que tenim és l’autofinançament. I què vol dir
això? Que cada jugador fa una aportació anual, amb la
dificultat que això pot suposar, però, posant facilitats, tirem
tots del carro cap a la mateixa direcció fent sostenible el
projecte i que no s’aturi i puguem gaudir de l’esport més temps.
També és cert que la recaptació ens serveix, a part de les
despeses que significa estar federat, per fer diversos sopars i
una sortida de cap setmana amb tot pagat. Defensem aquest
model de gestió que perdura des de fa molts anys que ens ha
de servir per mantenir i continuar impulsant els resultats
esperats. En definitiva, el que es tracta és d’assolir un elevat
grau de complicitat de les persones que formem el Ramassà,

A. E. Ramassà

des de totes les vessants.
Segurament és molt positiva la remodelació i/o ampliació

de les instal·lacions que s’estan portant a terme a diferents
pobles propers, però a Llerona no gaudim de les mateixes
instal·lacions que la resta i això fa que, de cara a trobar gent,
ens sigui més laboriós i inefectiu. A la gent els agrada i marca
molt la gespa artificial, que ja tenen gairebé tots els camps
veïns.

D’altra banda, ens agradaria percebre que no estem deixats
de costat per les institucions, tot i que queda un llarguíssim
camí per recórrer, esperem que aviat estiguem a l’alçada dels
nostres competidors.

Josep Vidal
Directiu A. E. Ramassà

A través d’aquestes línies us presentem molt resumidament
la cada cop més intensa activitat del nostre club. Hem
progressat adequadament en algunes assignatures pendents,
com ara créixer a nivell de socis i a nivell de participants
individuals i d’equips en les competicions catalanes i estatals.
En d’altres encara necessitem millorar, com en la formació de
l’escola de tir amb arc.

En la part competitiva, tots podem estar satisfets dels
resultats, ja que som campions de la lliga catalana amb tres
pòdiums en les modalitats d’arc nu sènior homes, arc tradi-
cional sènior homes; dos pòdiums amb esquirols; un sisè lloc
amb nu sènior dones; i un cinquè lloc amb arc compost. Som
subcampions de Catalunya d’arc nu sènior homes, i campions,
subcampions i tercers amb arc tradicional sènior homes;
campions provincials i subcampions en la categoria esquirol;

Club de Tir amb Arc Les Franqueses

-Es van fer dos números de loteria per Nadal i dos números
per Reis.

-El CE Llerona batalla diàriament per a la realització de la
nova zona esportiva de Llerona amb noves instal·lacions,
equipacions i camp de gespa artificial, juntament amb les
autoritats locals que posen tota la bona voluntat perquè així
sigui.

Pel que fa als projectes de futur, són aquests:

-El futur més immediat del CE Llerona passa per pujar de
categoria de tercera a segona territorial.

-Aconseguir que el CE Llerona tingui unes instal·lacions
pròpies i dignes, tal i com l’entitat es mereix, amb la construcció
d’un nou camp de futbol amb gespa artificial i unes instal·la-
cions a l’alçada d’avui dia.

La Junta
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i  campions, subcampions i tercers, tant en arc tradicional com
en arc un; campions de la Lliga Nacional de Sala en arc tradi-
cional, així com campions i subcampions en el campionat
d’Espanya d’arc tradicional.

També cal remarcar que els nostres equips són campions i
subcampions de Catalunya per equips, així com les bones
classificacions obtingudes pels dos arquers del club que
competeixen en la categoria de bosc.

Des de la vessant més lúdica hem intentat mantenir la
mateixa dinàmica dels anys anteriors fent cada vegada més
activitats de caire social i lúdic.

Per acabar vull agrair a tots els col·laboradors que de forma
anònima i gratuïta han ajudat a tirar endavant tots els nostres
projectes.

La Junta

Club Esportiu Les Franqueses. Secció BÀSQUET
Aquesta temporada 2006-2007 ha estat la tercera tem-

porada d’aquesta junta directiva, formada per Antonio de
Dios, Llorenç Ponce, Patxi Fernández i Francesc San
Miguel.

Respecte a la temporada anterior, el club ha ampliat el
número d’equips, que ha passat de 7 a 8, amb la distribució
següent: 3 sèniors (2 masculins i 1 femení); 2 sots-21 (2
masculins) i 3 júniors (2 masculins i 1 femení).

Esportivament teníem diferents objectius.
En les categories femenines volíem fer la transició de

l’equip sots-21 a la categoria sènior i fer del júnior A un
equip competitiu amb categoria competitiva com és el
grup A. Després d’uns inicis de temporada dubitatius,
creiem que en ambdós casos s’ha aconseguit consolidar
els equips en les noves categories.

En les categories masculines, volíem consolidar el
sènior A a la 3a catalana, iniciar una categoria sènior però
jove a Copa Catalana B, fer dels equips sots-21 A i júnior
A uns equips competitius dins dels grups A de les seves
categories, i millorar la formació dels jugadors dels equips
sots-21 i júnior B.

Excepte en el cas del sènior A, que per la veterania
dels jugadors i els seus compromisos laborals i socials
potser hem de canviar el plantejament inicial, la resta
d’objectius podem donar-los per satisfactòriament coberts.

Per tot això volem felicitar pel bon treball realitzat els
entrenadors d’aquests equips: Llorenç Ponce, Carlos
Martínez i Sergi de la Pena, dels equips sèniors; Lluís
Quirós i Julio Martínez, dels sots-21; Patxi Fernández,
Xavi Argemí i Agustí Fernández, dels júniors, i naturalment
els jugadors i jugadores d’aquests equips.

Amb el balanç econòmic podem, per tercer any
consecutiu, aconseguir tancar la temporada sense deixar
dèficit, però amb la repetida cada any recança de no haver
pogut generar recursos per organitzar alguna activitat so-
cial que ens permetés acostar el club a familiars, amics i
públic en general, per tal de motivar la seva col·laboració,
que bona falta fa.

Per compromisos personals, i perquè creiem en la
necessitat de renovar esforços, aquesta és l’última tem-
porada de l’actual equip directiu. És per això que com a
únic objectiu ens marquem aconseguir una transició el
més planera possible, facilitant el manteniment i
l’ampliació de l’actual equip de tècnics i jugadors, transició
per a la qual, en el moment d’escriure aquest article, ja
s’han iniciat algunes passes.

Aquesta Junta vol aprofitar aquestes línies per agrair al
Patronat Municipal d’Esports, a les empreses Promobarna,
Nayana i Transmetal i també com sempre als anònims
pares transportistes els seus respectius ajuts i
col·laboracions, sense els quals no seria possible
l’activitat d’aquest club.

La Junta

Sènior femení

ENTITATS
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Club Esportiu Les Franqueses. Secció HANDBOL

Sènior masculí A

Sènior masculí B Júnior masculí A

Júnior masculí B

ENTITATS
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Després d’un inici molt difícil i vacil·lant, el CELF aconse-
gueix continuar amb el desenvolupament de l'handbol al
municipi de les Franqueses del Vallès. La nova gent de la
junta esportiva del Club inicia la nova temporada amb

Sènior masculí B

moltes il·lusions, fent-se càrrec de 4 equips: el sènior
femení, que continuarà un any més a la Primera Estatal
femenina; el sènior masculí A, que s’inicia en la Primera
Catalana sènior masculina; el sènior masculí B, equip de

Júnior femení
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Juvenil masculí

nova creació, que competirà a la 3a Catalana sènior mas-
culina, i per últim, el juvenil masculí, que competirà a la
Lliga Catalana juvenil.

Com tots els inicis, per a nosaltres ha estat una tasca
molt difícil tirar endavant el club, donat l’abast de feina
“acumulada” durant molts anys. Hem de dir que el fet de
tenir un equip punter en una lliga d'àmbit estatal ens ha
fet viure la temporada dia a dia, solucionant els temes
segons van apareixent, amb més o menys destresa i amb
més o menys encert. Aquí s’han de sumar també els fets
propis de cada equip, que ens han anat fent la muntanya
de feina cada cop més gran...

Tot i així ens considerem un grup molt afortunat, ja que
pensem que estem envoltats de bons jugadors d’handbol,

però, el que és més important, de persones a qui agrada
molt el nostre esport i han sabut entendre i ajudar en tot
moment. Aquest fet, aquest grup humà, ens ha permès
treballar amb molta més comoditat de l’esperada en un
principi i ens ha “ajudat” a no decaure en els moments
més difícils, que n’hi ha molts en aquest àmbit.

Com a conclusió, podem dir que la temporada ha estat
bona, amb resultats positius i amb un acceptable funcio-
nament, tot i que som conscients que podem millorar molt
i de cara a futures temporades podrem fer-ho molt millor.
Gràcies a tots i totes per aquesta oportunitat i a continuar
treballant, que això no s’ha acabat!

La Junta

BÀSQUET Cadet masculí B

EQUIPS ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL TEMPORADA 06/07

BÀSQUET Cadet masculí A
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BÀSQUET Preinfantil masculí

BÀSQUET Premini masculí

BÀSQUET Cadet masculí C BÀSQUET Cadet femení
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BÀSQUET Mini masculí BBÀSQUET Mini masculí A

BÀSQUET Mini femení
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BÀSQUET Preesportiu HANDBOL Cadet masculí A

HANDBOL Cadet masculí B HANDBOL Cadet femení

HANDBOL Infantil masculí HANDBOL Aleví masculí
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HANDBOL Aleví femení HANDBOL Benjamí masculí
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Psicomotricitat CEIP Guerau de Liost dl/dc Psicomotricitat CEIP Guerau de Liost dm/dj

HANDBOL Benjamí femení HANDBOL Prebenjamí mixt

Prebenjamí Pavelló dl/dc Prebenjamí Pavelló dl/dc

Prebenjamí Pavelló dm/dj Psicomotricitat IES Lauro dm/dj
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* En conveni amb el Club Esportiu Les Franqueses

Monitors esportius * Col·laboradors esportius
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