
Balonmano 
Granollers: 
un esport per 
a una ciutat

L’any 1944 una colla de granollerins es van iniciar en la pràctica d’un esport 
novell, l’handbol. Un esport que estava a les beceroles i que des de feia poc 
es donava a conèixer al País Basc, a Madrid i a Catalunya.

El nou esport es va començar a jugar, en la modalitat d’onze jugadors, al camp 
de futbol de l’Esport Club. La presentació oficial del balon a mano a la ciutat 
es va fer el 23 de juliol de 1944 amb un partit d’exhibició entre dos equips 
forans: el CD Ilerda i el Front de Joventuts de Barcelona. 

El primer partit que l’equip local va jugar a la ciutat va ser el diumenge de 
Festa Major d’aquell mateix any.

Als inicis, l’handbol va començar a arrelar en diferents àmbits, entre tallers 
i fàbriques que van organitzar campionats i que va permetre configurar el 
primer planter del club.

El Club Balonmano Granollers oficialment comença la seva trajectòria el no-
vembre de 1946. Els partits es juguen al camp de futbol del carrer de Girona 
i, esporàdicament, també a la pista enrajolada del mateix camp. 

El 1949 s’organitza el primer torneig d’Espanya amb equips de set jugadors i 
també les primeres trobades internacionals.

Als anys cinquanta comencen a guanyar-se els primers títols, com el Campio-
nat d’Espanya de la temporada 1955 – 1956.

Gràcies a la col·laboració dels socis i aficionats es construeix la primera 
pista descoberta, propietat del club, feta expressament per a la pràctica de 
l’handbol. Es tracta de la pista del carrer de Tetuan, que la premsa esportiva 
anomena Pavelló de l’Esport i que es va inaugurar el 26 d’agost de 1955.

En aquesta pista el Balonmano Granollers conegué dies de glòria. Era una 
pista molt popular, que es va continuar utilitzant, fins i tot després que el 
primer equip es traslladés a jugar a una altra instal·lació.

El 23 de maig de 1960 es va inaugurar el Pavelló Municipal d’Esports, el pri-
mer esportiu cobert de la ciutat. El pavelló acolliria molts partits de la Divisió 
d’Honor, categoria en què pràcticament sempre ha jugat el primer equip del 
Club Balonmano Granollers i que ha guanyant en més d’una ocasió.

El punt culminant de l’etapa d’èxits esportius a Divisió d’Honor s’aconsegueix 
en guanyar la Recopa d’Europa, davant de l’equip alemany Gruen-Weis 
Dankersen, en partit jugat en aquest pavelló el 10 d’abril de 1976. 

El 1972 l’handbol és considerat un esport olímpic. A Granollers és l’esport 
estrella i de renom, això va permetre que la ciutat fos designada subseu olím-
pica d’handbol als Jocs Olímpics de Barcelona’92. Per aquesta raó es cons-
trueix un nou equipament esportiu, el Palau d’Esports, que es va inaugurar el 
23 de juliol de 1991, un any abans dels Jocs.

Aquest equipament es converteix en el pavelló oficial del Club Balonmano 
Granollers, on juguen tots els equips.

Es compleixen 75 anys de l’existència de l’handbol a la ciutat. En aquest 
temps, jugadors, tècnics i directius de totes les categories han aconseguit un 
palmarès excepcional, que han dut el Club Balonmano Granollers a assolir 
un prestigi nacional i internacional que l’avalen com un dels de més solera i 
tradició.
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Balonmano Granollers a la pista del carrer de Tetuan, anys 60. 
Fotografia d’Antonio Alcalde

Partit d’handbol al Pavelló Municipal d’Esports, anys 60. Fotografia 
d’Antonio Alcalde

Balonmano Granollers guanyador de la Recopa d’Europa, 1976. 
Fotografia d’autor desconegut / Donació d’Esteve Ferrer

Handbol a onze al camp de futbol del carrer de Girona, 1945. Fotografia d’autor desconegut / Donació d’Esteve Ferrer


