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1. Escola esportiva i perfeccionament masculí: resum de la temporada 

 

Coordinador: Ricard Parera 

Aquesta temporada ha estat molt bona: encara que no s’ha aconseguit cap 
Campionat d’Espanya, sí podem presumir d’una gran qualitat de treball en tota 
l’estructura del club. Any rere any, es millora la tasca que desenvolupen tots els 
tècnics del club i això és nota en la dinàmica d’entrenament, cosa que repercuteix 
en la formació dels jugadors.  

En primer lloc, vull destacar haver tingut per primera vegada tres 
Prebenjamins masculins. Si l’any passat destacàvem l’enorme crescuda en tota 
l‘Escola Esportiva, no podem passar per alt dir que l’equip més important del club, 
el Prebenjamí, ha gaudit de xifres record. Els 12 jugadors de primer any, més els 
dos equip de vuit jugadors de segon any, fan un total 28 Prebenjamins, xifra que 
ens costarà molt repetir. Això és un clar senyal de la bona salut de l’Escola 
Esportiva i la bona feina de tots perquè això sigui possible.  

En aquesta mateixa línia, cap club pot dir que dins la seva estructura té cinc 
equips de categoria Aleví, xifra assolida l’any passat i que de ben segur repetirem.  
També ha estat l’any del 70è aniversari. Per això, els noms dels equips de l’Escola 
Esportiva porten els noms de jugadors històrics del club. El club ha realitzat 
diferents activitats paral·leles per celebrar aquest important aniversari.  

En segon lloc, l’extraordinària temporada del Cadet A, assolint per primera 
vegada a la història del club la Mini-Copa del Rei, juntament amb la classificació 
dels dos Juvenils per als Campionats d’Espanya, són símptoma que hi ha treball en 
aquestes categories. A més a més, el Cadet A també va proclamar-se Campió de 
Catalunya. També val a dir que la Copa Catalana ha estat íntegrament per al BM. 
Granollers, ja que ha guanyat les tres finals en categoria Infantil, Cadet i Juvenil.  

Les novetats dels nous entrenaments de porters i els nous entrenaments de 
tecnificació han afegit un plus a un bon funcionament i treball dels més grans que 
esperem poder mantenir. Una altra novetat important ha estat l’esforç del club en 
poder organitzar per primera vegada formació reglada pel Departament 
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d’Ensenyament al mateix Palau d’Esports de Granollers. D’aquesta manera, després 
del gran èxit en inscripcions, podem afirmar que hem fet un pas endavant per tenir 
tècnics titulats segons la nova llei de l’esport, i el més important: tenir el futur 
garantit.  

Per acabar, vull ressaltar la gran tasca dels monitors/es i entrenadors/es del 
club. Aquest gran equip humà ha treballat de valent per seguir millorant en 
l’optimització del temps de treball en les sessions, en l’exigència envers els 
jugadors i, per últim i més important, la gran millora esportiva dels nostres 
esportistes i de la seva relació amb ells/es. Tota aquesta dedicació enguany no s’ha 
pogut plasmar amb fites importants però sí en formació que de ben segur es farà 
recollir altres èxits en un futur immediat. 

       

2. Àrea de perfeccionament femení: resum de la temporada 

 

Coordinador: Carlos Viver 

En línies generals, la temporada ha estat un èxit rotund, fins i tot, podem 
considerar-la històrica. Als resultats esportius aconseguits, caldria sumar l'alt 
nombre de plantilles i de jugadores (11 plantilles i al voltant de 144 jugadores en 
totes les categories), que va creixent exponencialment temporada rere temporada, 
i dóna rellevància al creixement constant de jugadores dins del club, i a la 
importància i dimensió que la secció femenina té dins de la nostra estructura. 

L'ascens del Sènior Femení a Divisió d'Honor ha estat la culminació del 
treball d'un club que té per bandera la creació de jugadors/es des de la pedrera i 
que amb jugadores sortides d'equips inferiors o vingudes de clubs de la comarca, 
han aconseguit el poder militar a la màxima categoria estatal, podent gaudir 
d'handbol d'elit tant amb la nostra plantilla ASOBAL, com amb les nostres dones: 
un èxit històric i una cosa que s'ha de gaudir i cuidar parts iguals.  

D'altra banda cal destacar la consolidació de la plantilla Sènior Femenina 
Lliga Catalana en la categoria, tenint en compte que és un equip acabat 
d’ascendir.  

A més, la bona temporada dels equips juvenils, on un d'ells (Juvenil Lliga 
catalana) no va poder-se classificar per a la Fase Final del Campionat d'Espanya 
només per dos gols en el sector que es va organitzar a la nostra ciutat. L'equip de 
Primera Catalana va arrasar en la seva lliga regular, i va guanyar el Campionat de 
Catalunya. 
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L'equip Cadet va tenir un any de transició, ja que es van notar les baixes de 
jugadores a principi de temporada, que van desfigurar, en certa mesura, la 
plantilla. Tot i així, el treball de Sandra Pérez i la col·laboració de jugadores infantils 
durant el transcurs de la mateixa, van fer que la plantilla mostés un clara evolució 
en el seu joc.  

Els equips Infantils van rendir a un gran nivell i el nostre Lliga Catalana va 
aconseguir un més que meritori setè lloc en el Campionat d'Espanya, a més d'un 
Campionat de Catalunya; la plantilla de 1a Catalana formada exclusivament per 
jugadores de primer any, cosa que en aquesta categoria es nota de forma 
important, va quedar sisè en lliga regular. 

. 

3. Número de jugadors i jugadores, i equips 

 

JUGADORS SENIORS MASCULÍ 18 I MAJORS 63 
JUVENIL MASCULÍ 16-17 ANYS 34 
CADET MASCULÍ 14-15 ANYS 48 
INFANTIL MASCULI 12-13 ANYS 40 
ALEVÍ  MASCULI 10-11 ANYS 50 
BENJAMÍ MASCULI 8-9 ANYS 27 
PREBENJAMÍ MASCULI 5-7 ANYS 28 

290 

2013-14 
JUGADORES SENIORS FEMENÍ 18 I MAJORS 62 

JUVENIL FEMENÍ 16-17 ANYS 26 
CADET FEMENÍ 14-15 ANYS 10 
INFANTIL FEMENÍ 12-13 ANYS 25 
ALEVÍ  FEMENÍ 10-11 ANYS 10 
BENJAMÍ FEMENÍ 8-9 ANYS 6 
PREBENJAMÍ FEMENÍ 5-7 ANYS 4 

143 

EQUIPS SENIORS MASCULÍ   4 
  FEMENÍ   4 
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JUVENIL MASCULÍ   2 
  FEMENÍ   2 
CADET MASCULÍ   3 
  FEMENÍ   1 
INFANTIL MASCULI   3 
  FEMENÍ   2 
ALEVÍ  MASCULI   4 
  FEMENÍ   1 
BENJAMÍ MASCULI   3 
  FEMENÍ   1 
PREBENJAMÍ MASCULI   3 
  FEMENÍ   0 

33 
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4. Resultats dels equips federats 

 

FRAIKIN BM. GRANOLLERS: LLIGA ASOBAL 

 

3r Classificat de la Lliga Asobal 

Subcampió de la Copa Asobal disputada a Barcelona 

Subcampió de la Copa del Rei disputada a Pamplona 

Campió del Torneig Ciutat de Granollers 

 

EQUIP DE PRIMERA NACIONAL MASCULINA 

 

3r Classificat del Grup D de 1ª Divisió Estatal Masculina 

 

BM. GRANOLLERS C (SÈNIOR) 

 

8è Classificat Lliga Catalana Sènior Masculina. 

 

BLANCS I BLAUS BM. GRANOLLERS 

 

2n Classificat a 1ª Catalana Sènior Masculina 

 

BM. GRANOLLERS SÈNIOR FEMENÍ A 

 

Campiones de Divisió d’Honor Plata Femenina 

Ascens a Divisió d’Honor-LLiga ABF (disputat a Oviedo) 

Campiones de Copa Catalana Sènior Femenina (jugat a 
Barberà del Vallès) 
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BM. GRANOLLERS SÈNIOR FEMENÍ B 

 

7è classificat a Lliga Catalana Sènior Femenina  

 

BLANQUES I BLAVES KH-7 BM. GRANOLLERS  

 

Participants a 1ª Catalana Sènior Femenina. 

Subcampions de Copa Federació Sènior Femenina (jugat a 
Barberà del Vallès) 

 

VETERANES 

 

4t Classificat de Lliga Masters Catalana 

Participants al Campionat d’Europa Masters jugat a Praga 

 

BM. GRANOLLERS JUVENIL 

 

4t Classificat al Campionat de Catalunya (jugat a Sant 
Vicenç dels Horts) 

Participant al Sector Estatal disputat a Valladolid 

Campió de Copa Catalana Juvenil Masculina (jugat a 
Barberà del Vallès) 

Subcampió de la Granollers Cup 2014  

 

BM. GRANOLLERS VALLBONA JUVENIL 

 

3r classificat de Lliga Catalana Juvenil Masculina (jugat a 
Sant Vicenç dels Horts) 

Participant al Sector Estatal disputat a Zumaia (País Basc) 
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Subcampió de Copa Catalana Juvenil Masculina (jugat a 
Barberà del Vallès) 

 

BM. GRANOLLERS JUVENIL FEMENÍ 

 

3ª classificat al Campionat de Catalunya (jugat a a 
Sabadell) 

Participant al Sector Estatal disputat a Granollers 

 

BM. GRANOLLERS JUVENIL FEMENÍ ATLÈTIC 

 

Campió de 1ª Catalana Juvenil Femenina (jugat a Sant Joan 
Despí) 

Subcampìó de Copa Catalana Juvenil Femenina (jugat a 
Barberà del Vallès) 

 

BM. GRANOLLERS CADET MASCULÍ 

 

Subcampió d’Espanya (jugat a Lleó) 

Campió de Catalunya (disputat a Sarrià de Ter). 

Campió de la Minicopa del Rei (jugada a Pamplona) 

Campió de Copa Catalana Cadet Masculina (jugat a 
Barberà del Vallès) 

Campió de la Granollers Cup 2014 

 

BM. GRANOLLERS VALLBONA CADET 

 

7è Classificat de Lliga Catalana Cadet 

Subcampió de la Granollers Cup 2014 
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BM. GRANOLLERS ATLÈTIC CADET 

 

Participant a Segona Catalana Cadet  

 

BM. GRANOLLERS CADET FEMENÍ 

 

8è Classificat de Lliga Catalana Cadet Femenina  

 

5. Resultats dels equips de l’Escola Esportiva BM Granollers Emili Botey 

 

BM. GRANOLLERS INFANTIL MASCULÍ 

 

3r Classificat al Campionat de Catalunya (disputat a La 
Roca del Vallès) 

Guanyador del Sector Estatal (disputat a Ciudad Real) 

7è del Campionat d’Espanya Infantil (jugat a La Roca) 

Campió de Copa Catalana Infantil Masculina (jugat a 
Barberà del Vallès) 

 

F.BM. GRANOLLERS INFANTIL SPORTING 

 

4t Classificat de 1ª Catalana (fase final disputada a La 
Llagosta) 

Subcampió de la Granollers Cup 2014  

 

F. BM. GRANOLLERS INFANTIL ATLÈTIC 
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Equip participant a 1ª Catalana Infantil Masculina. 

 

BM. GRANOLLERS INFANTIL FEMENÍ 

 

Campió de Catalunya Infantil Femení 

Campió de Copa Catalunya Infantil Femení 

Guanyador del Sector Estatal disputat a Granollers 

7è classificat del Campionat d’Espanya (jugat a Elx) 

Subcampió de la Granollers Cup 2014  

 

BM. GRANOLLERS INFANTIL FEMENÍ ATLÈTIC 

 

6è classificat a 1ª Catalana Infantil Femenina 

 

F. BM. GRANOLLERS ALEVÍ MIQUEL PRAT 

 

Subcampió de Catalunya (final disputada a Sant Esteve de 
Palautordera) 

Guanyador de la Granollers Cup 

Guanyador de la Trobada de Minihandbol de Granollers 

 

F.BM. GRANOLLERS ALEVÍ JORDI NÚÑEZ 

 

Equip participant al Campionat de Catalunya Experts.  

Classificat per a la 2ª fase  

 

F. BM. GRANOLLERS ALEVÍ GRUNDSTEN 
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Equip participant a la competició del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental  

 

F. BM. GRANOLLERS ALEVÍ ÀLEX VIAÑA 

 

Equip participant a la competició del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental  

 

F.BM. GRANOLLERS ALEVÍ FEMENÍ ANNA PI 

 

Equip participant a la competició del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental  

1r classificat Copa CEVO 

 

F.BM. GRANOLLERS BENJAMÍ TONI GARCÍA 

 

1r classificat competició Benjamí Nivell 1 del Consell 
Esportiu del Vallès Oriental  

Guanyador de la Trobada de Minihandbol de Granollers 

 

F.BM. GRANOLLERS BENJAMÍ JUNQUERAS 

 

3r classificat competició Benjamí Nivell 1 del Consell 
Esportiu del Vallès Oriental  

Subcampió de la Trobada de Minihandbol de Granollers 

 

F. BM. GRANOLLERS BENJAMÍ RESINA 
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Equip participant a la competició Benjamí Nivell 1 del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental  

 

F. BM. GRANOLLERS BENJAMÍ FEMENÍ CARLES VIVER 

 

3r classificat competició Benjamí Mixt Nivell 2 del Consell 
Esportiu del Vallès Oriental  

Guanyador de la Trobada de Minihandbol de Granollers 

 

F. BM. GRANOLLERS PREBENJAMÍ PEP VILÀ 1 

 

Equip participant a la competició del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental  

Guanyador de la Trobada de Minihandbol de Granollers 

 

F.BM. GRANOLLERS PREBENJAMÍ PEP VILÀ 2 

 

Equip participant a la competició del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental 

 

F.BM. GRANOLLERS PREBENJAMÍ RAUL CAMPOS 

 

Equip participant a la competició del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental 
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6. Altres activitats esportives organitzades pel Club 

 

• XXIV Torneig Internacional Ciutat de Granollers amb la 
participació dels equips Fraikin BM. Granollers i Helvetia 
Anaitasuna. 

 

• XIX Trobades d’Handbol Escolar Coaliment amb la 
participació de 97 equips i 1024 escolars de Granollers, 
Canovelles, Les Franqueses, Parets, La Llagosta i Lliçà de 
Vall, pertanyents a 21 escoles. 
 

• XI Trobada de Benjamins, Prebenjamins i Alevins el 23 
de març de 2014 amb 70 equips (726 jugadors i jugadores 
inscrits). 

 

• XVI Granollers Cup del 25 al 29 de juny de 2014, amb 
293 equips de 16 països diferents (4000 participants). 

 

7. Participació en tornejos organitzats per altres clubs i federacions 

  

• Expedició a la Partille Cup de 4 equips del club (43 
jugadors i 4 tècnics) 

• Diada de l’handbol femení a St. Esteve de Palautordera 
(21 setembre mini femenins)  

• Trobada Handbolicat La Garriga (22 setembre equips 
mini)  

• Torneig Esplugues ( 20, 21 i 22 de setembre infantil, 
cadet i juvenil A)  

• Torneig Festa major 4x4 Les Franqueses (3 octubre 
equips mini i infantils)  
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• Torneig St. Antoni de Vilamajor (13 octubre equips 
mini)  

• Trobada Marató TV3 La Llagosta (desembre equips 
mini)  

• Torneig de Nadal Bordils (desembre equip infantil A i 
Cadet Vallbona)  

• Memorial Joan Bufi Les Franqueses (desembre equips 
benjamins)  

• Torneigs de Reis La Garriga (gener equips mini)  

• Trobada Handbolicat Sta. Ma Palautordera (març 
equips Escola Esportiva)  

• Torneig Mini-Handbol Granollers (diumenge 17 març 
equips Escola Esportiva)  

• Torneig Anaitasuna (març infantil A)  

• Torneig a Eivissa (març Infantil femení B) 

• Torneig Setmana Santa Geieg (març Cadet A)  

• Torneig de St. Pere de Ribes (març equips alevins)  

• Torneig a Canovelles (maig benjamins)  

• Torneig de Mini-Bordils (maig equips mini)  

• Trobada Mini-Handbol Sant Joan Despí (maig aleví 
femení)  

• Diada de l’esport Les Franqueses (maig aleví femení)  

• Trobada Cerdanyola (maig aleví)  

• Torneig Carcassone (juny equips mini no club)  

• Torneig Mislata (juny infantil no club)  

• Trobada Handbolicat Esplugues (juny equips benjamins)  

• Torneig Sant Andreu (juny equips mini)  

• Copa Catalunya (juny equips alevins)  

• Campionat de Catalunya (juny equips alevins)  
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• Torneig El Corte Inglés OAR Gracia (juny Cadet Atlètic i 
Infantil Atlètic) 

 

8. Projecte Carles Vallbona 
 
 

Coordinador: Antonio Rama 

Al final d’aquest curs crec que hauríem de fer una valoració real de quin és 
el sentit o la filosofia del Projecte, valorant fins a quin punt és beneficiós per als 
jugadors seguir amb aquesta estructura de treball, de captació i acceptació 
d’alumnes. Ens hem de plantejar si aquest projecte és un servei que el Club ofereix 
als seus jugadors i jugadores que volen optar per una docència relacionada amb 
l’esport, o ens ho hem de plantejar com una oportunitat per dotar de més volum 
de treball i millor estructura dels microcicles (estructures i distribució de la setmana 
d’entrenaments) als jugadors i jugadores talentosos que determinem per criteris 
esportius, amb un marc de criteris acadèmics que no hem d’oblidar. 

És el moment de plantar les bases d’entrada, seguiment, promoció i 
valoració del Projecte. Cada grup és diferent i té característiques diferents: serà 
fàcil determinar quin tipus de grup és més adient per segons quin objectiu, o si són 
compatibles més d’un objectiu. 

Aquest és el segon curs que l’alumnat del Projecte fa Batxillerat, tot i que el 
conveni és per a l’ESO, el centre dóna l’oportunitat de poder treballar amb 
l’alumnat del Club en algunes franges horàries. Es podria plantejar augmentar els 
recursos i la jornada laboral del responsable per poder donar continuïtat al Projecte 
en les edats juvenils, i que el treball no quedi escapçat als 16 anys. També és 
probable que el Departament d’Ensenyament es plantegi la validesa del projecte 
quan hi ha alumnes que no participen en equips de la màxima categoria. 

És per això que hem d’estar preparats i anticipar-nos a possibles canvis i 
tenir clar un pla d’actuació, però tot passa per fer amb excel·lència el treball del dia 
a dia. Si els possibles alumnes potencials veuen que el treball és bo serà més fàcil 
poder tenir molts alumnes i, si s’escau, poder triar-los. Aquest curs ja hem hagut 
de triar, però ja comencem a tenir suficients anys d’experiència com per veure que 
hi ha alumnes poc talentosos que entren en el projecte únicament amb un objectiu 
acadèmic (per estar a classe amb companys d’equip) i sense cap aspiració 
esportiva, i que en un moment donat poden deixar el Club per anar a jugar a un 
altre club de la comarca, ja que això està passant. 
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Tenim alumnes amb moltes ganes de millorar com a jugador d’handbol i de 
treballar al límit, i d’altres que no. En la mesura que tinguem menys jugadors del 
segon tipus, més podran millorar els del primer tipus. Demano un protocol, 
recolzat des de la Junta Directiva del Club, per tal de poder triar el grup d’alumnes 
que entrin en el projecte, per criteris esportius i a decisió dels tècnics del Club, 
encara que això impliqui renunciar a alguna plaça que se’ns ofereixi. Aquesta ha 
estat la por que hem tingut des del començament, i penso que ha estat un dels 
principals factors que ha fet que els entrenaments no hagin tingut més qualitat de 
la que hem tingut. Això no vol dir que només entrarien jugadors i jugadores de 
màxim nivell, sinó que ho faran aquest i d’altres que ajudin a la millora general del 
grup, però no entrarien jugadors o jugadores que baixessin el nivell del grup o la 
capacitat de treball de tots. 

Finalitzo amb una reflexió que potser ajuda a prendre aquesta decisió: els 
tècnics d’aquest Club potser no podem saber si un jugador de 12 anys serà un 
jugador de primer nivell, però sí podem saber qui no ho serà mai. 

 




