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Introducció a la memòria de l’àrea social i valoració general 

 

Aquesta memòria recull les principals estratègies i accions de caire social 
que l’actual Junta Directiva ha proposat i ha dut a terme durant la temporada 
2013/2014. Els projectes s’han organitzat en 3 eixos estratègics bàsics: 

 

• Comunicació i visibilitat del Club 

• Ampliació de la massa social i millores per als socis 

• Esdeveniments i dinamització interna 

 

Cada eix compta amb un seguit de projectes principals. Per tal de fer una 
presentació clara i concisa, s’ha sintetitzat cada projecte en les principals accions i 
fites assolides. Tenint en compte que aquesta memòria pretén retre comptes de 
l’àrea social, no s’hi han inclòs altres activitats o esdeveniments fonamentalment 
esportius o econòmics, encara que també tinguin un vessant social rellevant. 

A nivell general, la temporada 2013/2014 ha donat continuïtat als projectes 
iniciats a la temporada anterior, corregint els aspectes que no havien resultat 
satisfactoris i potenciant-ne els punts forts. Aprofitant aquest aprenentatge i la 
celebració del 70è aniversari, també s’han plantejat nous reptes que caldrà anar 
implementant durant les properes temporades (millora de l’aspecte del Palau, 
museu de l’handbol, major visibilitat del club a la ciutat, etc.). L’impuls dels 
projectes ha estat possible, en gran mesura, gràcies a la col·laboració  i complicitat 
de persones i empreses que creuen en el BM Granollers, i treballen 
desinteressadament per fer-ne un Club més ric i enriquidor. En aquest sentit, la 
Junta Directiva s’ha sentit molt acompanyada per molts socis i sòcies que han 
col·laborat a fer palès l’orgull del BM Granollers.   
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Eix 1 
COMUNICACIÓ I VISIBILITAT DEL CLUB 

 

 

 

 

1. Ampliació de les tasques de l’Equip de Comunicació 

 

Què s’ha fet? 

• S’ha treballat amb un Equip de Comunicació format 
per 1 cap de comunicació i 2 periodistes col·laboradores. 

• S’ha supervisat la planificació i desenvolupament de la 
feina de l’Equip de Comunicació. 

 

Què s’ha aconseguit? 

• Potenciar la quantitat i qualitat dels continguts 
informatius generats pel Club. 

• Iniciar la planificació estratègica de la comunicació 
externa del Club amb un Pla de Comunicació. 

• Millorar i modernitzar la relació amb els mitjans de 
comunicació. 
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• Fer més visible la feina dels equips de la base i dels 
equips femenins. 

• Fer més visibles els nostres patrocinadors i 
col·laboradors. 

• Coordinar el treball en xarxes socials (Facebook, Twitter 
i Instagram) [més detalls al punt següent]. 

• Iniciar l’ús de la xarxa social uWishp, orientada a 
facilitar la feina dels professionals del periodisme. 

• Renovar i potenciar el newsletter com a mitjà de 
comunicació intern i extern [més detalls al punt 4]. 

 

2. Consolidació de la comunicació a través de les xarxes socials 

 

Què s’ha fet? 

• S’ha donat continuïtat al bon treball de les últimes 2 
temporades. 

• S’ha potenciat el seguiment de l’actualitat del Club a 
través de Facebook, Instagram i Twitter, amb immediatesa, 
rigor i varietat en la informació. 

• S’ha intensificat el seguiment de l’actualitat del BMG 
Femení. 

• S’ha activat la presència del Club a la xarxa social 
uWishp, dedicada a la difusió de talls de veu i declaracions. 

 

Què s’ha aconseguit? 

• Seguidors a Twitter (1/09): 5.892 (+ 38,5%). 

• Seguidors a Facebook (1/09): 3.643 (+ 26,9%). 

• Seguidors a Instagram (1/09): 1.116 (+ 142,6%). 

• Seguidors totals (1/09): 10.651 (+ 40,4%). 

34%

55%

11%

Distribució dels seguidors 
a xarxes socials 

(Seguidors totals: 10.651)

Facebook Twitter Instagram
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• Ser el 3r club d’handbol de l’Asobal amb més 
seguidors a les xarxes socials. 

 

• Millorar la comunicació de la Granollers CUP a través 
de les xarxes socials i créixer en seguidors: 

o Seguidors a Twitter GCUP (1/09): 882. 

o Seguidors a Facebook GCUP (1/09): 3.755. 

 

3. Disseny i construcció de la nova web del BM Granollers 

 

Què s’ha fet? 

• S’ha creat una nova web més visual, moderna i 
entenedora, amb més informació sobre tots els equips del 
club (Fraikin, BMG Femení, planter, etc.). 
 

 

Què s’ha aconseguit? 

• Ordenar la gestió de l’espai web del club. 

2870

4256

460

3643

5892

1116

Facebook

Twitter

Instagram

Evolució dels seguidors
durant la temporada 2013/2014

1 de setembre de 2014 1 de setembre de 2013
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• Oferir una imatge del club més completa i moderna. 

 

Què queda per fer? 

• Millorar la web de la Granollers Cup. 

• Publicar la versió anglesa de la web 

• Integrar algun espai de botiga i merchandising a la 
web. 

 

4. Creació del nou newsletter del Club 

 

Què s’ha fet? 

• S’ha substituït el format anterior, que només permetia 
incloure una notícia a cada enviament, per un nou format 
més clar, modern i gratuït, que permet incloure fins a 4 
notícies. 

• S’ha assolit una freqüència d’enviament setmanal 
(durant la temporada). A més, s’ha millorat la qualitat i 
quantitat dels continguts inclosos al newsletter, amb més 
presencia del planter, del BMG Femení i dels actes socials 
del club. 

• S’ha ordenat la base de dades de receptors del 
newsletter. 
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Què s’ha aconseguit? 

• Número total de newsletter enviats (setembre 2013-
juliol 2014): aproximadament 35. 

• Número de receptors del newsletter: aproximadament 
853 (+ 10% respecte a l’inici de la temporada). 

 

5. Proposta de dedicar un espai public al BM Granollers 

 

Què s’ha fet? 

• En el context del 70è aniversari, s’ha fet una sol·licitud 
per posar el nom del club a alguna avinguda, plaça o carrer 
de la ciutat. La sol·licitud ha estat adreçada a l’alcalde i 
signada per 70 personalitats del club en representació de 
tots els sectors i àmbits. 

 

Què s’ha aconseguit? 

• Iniciar el procés, que culminarà amb la inauguració dels 
Jardins del BM Granollers durant el mes d’octubre de 
2014. 

• Plantejar altres propostes de visibilització del club a la 
ciutat. 
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Eix 2 
 

AMPLIACIÓ DE LA MASSA SOCIAL I 
MILLORES PER ALS SOCIS 

 

 

 

1. Campanya de socis 2013/2014 

 

Què s’ha fet? 

• S’ha implementat la campanya de socis per a la 
temporada 2013/2014 durant l’estiu de 2013, amb 
descomptes adreçats als socis nous i als socis antics que 
n’aconsegueixin de nous. La proposta replicava la 
campanya de socis de la temporada anterior. 

• La campanya va difondre ’15 raons per fer-se soci del 
BM Granollers’ i va comptar amb un vídeo de promoció: 

http://www.youtube.com/watch?v=YZI3ibQd_74 
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• La campanya no va generar despeses econòmiques i, 
per tant, tota la difusió es va fer per canals i mitjans 
gratuïts. 

 

Què s’ha aconseguit? 

• Número de socis nous a partir de socis antics: 15 
aproximadament. 

• Número de socis (30/06/2014): 1.625. 

 

2. Campanya de descomptes AQUÍ, Orgull BMG! 

 

Què s’ha fet? 

• S’ha mantingut la campanya de descomptes amb el 
carnet de soci. 

• S’ha fer difusió de la campanya entre els socis, 
principalment a les xarxes socials. 

• S’han coordinat les rifes de productes cedits per 
col·laboradors a alguns partits del primer equip. 

 

Què s’ha aconseguit? 

• Número d’establiments i botigues participants a la 
campanya actualment: 40. 

• Número de sectors econòmics inclosos a la campanya: 
15 aproximadament. 

• Acord de col·laboració amb el Teatre-Auditori perquè 
els socis gaudeixin de descomptes a les entrades. 

• Més informació a:  

http://www.bmgranollers.cat/cat/el-club/socis/aqui-orgull-
bmg 
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Què no s’ha aconseguit? 

• Consolidar i ampliar la campanya respecte la 
temporada anterior. 

• Assolir un millor coneixement de la campanya entre els 
socis. 

• Aconseguir convenis de col·laboració amb altres clubs i 
entitats de la ciutat, que afavorissin els nostres socis. 

 

3. Comiat dels jugadors del Fraikin i propostes per exjugadors 

 

Què s’ha fet? 

• S’ha elaborat d’un protocol de recomanacions i 
reconeixements per millorar el comiat dels jugadors que 
marxen del Club i conservar els vincles amb els jugadors 
que ja han abandonat el Club (en col·laboració amb l’àrea 
esportiva i alguns membres del club). 

• S’ha coordinat els actes d’homenatge i comiat dels 
jugadors que deixaven el club, a l’últim partit de lliga 
Asobal 
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4. Trasllat al correu electrònic de la comunicació amb els socis 

 

Què s’ha fet? 

• S’ha completat la segona fase de recopilació d’adreces 
electròniques de socis i sòcies, per intentar obtenir, com a 
mínim, una adreça electrònica a cada nucli familiar. 

• S’ha traslladat al correu electrònic la comunicació amb 
els socis de qui ja s’han obtingut les dades. 

• S’han ordenat i depurat les adreces electròniques del 
Club amb domini @bmgranollers.cat. 

 

Què s’ha aconseguit? 

• Número d’adreces electròniques de socis i sòcies 
recopilades fins ara: 607. 

• Completar la migració dels correus electrònics del Club 
al domini @bmgranollers.cat. 

 

Què queda per fer? 

• Iniciar una tercera fase de recopilació de dades per 
assolir el trasllat complet al correu electrònic de la 
comunicació amb els socis. 
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Eix 3 
 

ESDEVENIMENTS I DINAMITZACIÓ 
INTERNA  

 

 

 

1. Impulsar l’ambientació dels partits del Palau 

 

Què s’ha fet? 

• S’ha millorat la posada en escena dels partits al Palau: 
presentacions de l’equip, dinamització musical i speaker. 

• S’han portat a terme contactes i trobades per 
organitzar un grup d’animació i impulsar l’ambientació 
musical al Palau d’Esports. 

• S’ha substituït el butlletí informatiu per picadors de 
mans (clapers), que milloren l’animació als partits a casa. 

• S’ha impulsat la proposta d’intervenció gràfica global al 
Palau per tal de reforçar l’atractiu de les instal·lacions, tant 
externament com interna. 
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• S’ha convidat a assistir al Palau a diversos col·lectius: 
escoles, clubs d’esport, col·laboradors Aquí, Orgull BMG!, 
patrocinadors... 

 

Què s’ha aconseguit? 

• Millorar qualitativament l’ambient que envolta els 
partits del Fraikin al Palau. 

• Comptar amb la presència puntual d’alguns col·lectius 
als partits al Palau. 

 

Què queda per fer? 

• Dinamitzar i estabilitzar el grup d’animació al Palau. 

• Establir una estratègia específica per als partits del 
BMG Femení. 

• Millorar en general l’ambient del Palau d’Esports als 
partits a casa. 

 
2. Organització del 70è aniversari del BM Granollers, 1944-2014 

 

Què s’ha fet? 

• A través de la Comissió del 70è aniversari, s’ha 
elaborat el programa dels actes de commemoració del 70è 
aniversari del Club: 

http://www.bmgranollers.cat/cat/premsa/noticies/96-
programa-d-actes-del-70e-aniversari-del-bm-granollers-
1944-2014 

• S’han portat a terme els actes corresponents al primer 
semestre de l’any. 

 

Què s’ha aconseguit? 
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• Completar amb èxit la campanya de micromecenatge 
per restaurar els trofeus del club, restaurar els trofeus i 
exposar-los públicament. 

• Visibilitzar la singularitat històrica del club, un dels més 
antics de l’Estat. 

• Iniciar el projecte de Museu de l’Handbol i del BMG a 
l’interior del Palau, una primera fase del qual podria ser 
realitat a finals de 2014.  

 

3. Suport a grups col·laboradors i a projectes diversos 

 

Què s’ha fet? 

• S’ha potenciat i s’ha donat suport a les iniciatives que 
apareixen a diferents sectors del Club. 

• S’ha impulsat la participació a diferents col·lectius i 
projectes d’integrants del Club aliens a la Junta Directiva. 

 

Què s’ha aconseguit?  

• Donar suport a la Comissió del 70è Aniversari. 

• Coordinar el grup de treball sobre la Granollers CUP, 
així com els voluntaris de la GCUP. 

• Coordinar i supervisar l’Equip de Comunicació. 

• Donar suport a la dinamització de les presentacions i 
dels partits del Fraikin. 

• Impulsar les trobades de joves per dinamitzar 
l’animació del Palau. 

• Col·laborar amb la comissió de treball sobre comiat de 
jugadors i relació amb exjugadors del club. 

• Donar suport a les iniciatives del Grup de mares i pares 
del BMG. 
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• Donar suport a l’enregistrament d’una pel·lícula 
documental sobre el Club. 

 

4. Sopar de germanor al final de la temporada 

 

Què s’ha fet? 

• S’ha recuperat el sopar de germanor del club a final de 
temporada, incentivant l’assistència amb l’entrada de franc 
a tots els jugadors i entrenadors del club. 
 
• S’ha volgut reforçar el vincle amb la ciutat organitzant 
el sopar a Roca Umbert. 

 

Què s’ha aconseguit? 

• Assistents al sopar: 315. 

 

Què no s’ha aconseguit? 

• Atraure l’assistència de pares i mares, i de socis sense 
vincles familiars amb jugadors. 

 

 




