
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 novembre de 1946. Els partits 
es juguen al camp de futbol del carrer de Girona i, també esporàdicament, a la pista enrajolada. 

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 Campionat 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 un altre instal·lació.

El 23 de maig de 1960 es va inaugurar el Pavelló Municipal d’Esports, el primer 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 prestigi, això 
va permetre que la ciutat fos designada subseu olímpica d’handbol als Jocs Olímpics de Barcelona’92. 
Per aquesta raó es construeix 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.

Instantània que va inspirar l’escut del Club, obra d’Amador Garrell i Soto, l’any 1945. Autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers



PRIMER EQUIP D’HANDBOL, 1944
L’estiu de 1944 es va començar a jugar a la ciutat la modalitat d’handbol a onze. Integraven aquell primer equip  

el president Ramon Sobrevia; i Joaquim Raga, Andreu Tura, Josep Antoni Cabrera, Josep Maria Ibáñez, Joan Gasset,  
Pere Crusellas, Pere Martínez, Josep Arenas, Francesc Ribas, Albert Murtra, Vicenç Vacca, Joan Barbany,  

Jordi Canal, Francesc Canal i Mariano Pérez, com a jugadors i tècnics.
Fotografia d’autor desconegut / Donació d’Esteve Ferrer / AMGr



HANDBOL A ONZE AL CAMP DE FUTBOL DEL CARRER DE GIRONA, 1945
Els primers partits d’handbol a onze es van jugar al camp de futbol de l’Esport Club Granollers.

A la imatge d’equip hi surten Francesc Cañellas, Josep Antoni Cabrera, Sebastià Vallespí, Esteve Ferrer, Joan Barbany,  
Salvador Saperas, Jordi Canal, Josep Sala, Francesc Canal, Eduard Barbany, Pere Canal i Pere Crusellas.

Fotografies d’autor desconegut / Donació d’Esteve Ferrer / AMGr



PARTITS INTERNACIONALS AL CAMP DE FUTBOL, 1948 I 1949
A dalt, el primer partit que es va jugar a Granollers contra un equip estranger, l’Sport Toulouse, el novembre de 1948.  

Amb pantaló fosc, Eduard Barbany del Club Balonmano Granollers i el capità de l’equip francès.
A baix, jugadors i directius del Balonmano Granollers i del Saarbrucken alemany, el 13 de juny de 1949,  

al camp del carrer de Girona.
Fotografies d’autor desconegut / Donació d’Esteve Ferrer / AMGr



HANDBOL A LA PISTA DEL CAMP DE FUTBOL, 1953 I 1955
En aquesta pista, propietat de l’Esport Club, també es van jugar partits d’handbol, fins que es va construir la  

del carrer de Tetuan. A dalt, Brutau, Cabrera, E. Barbany, Canal, Diaz, Vilà, J. Barbany i Vacca.
A baix amb Cabrera, J. Barbany, Fontdevila, Font, Vacca, Canal, E. Barbany, Illa i Gunter.

Fotografies d’autor desconegut / Donació de Francesc Garrell / AMGr



BALONMANO GRANOLLERS A LA PISTA DEL CARRER DE TETUAN
Aquesta pista descoberta es va inaugurar el 26 d’agost de 1955, gràcies a una campanya de subscripció popular.  

S’anomenava Pavelló de l’Esport. A la imatge, l’equip de la temporada 1967–1968 amb Molina, Codina, Martí, García,  
Prat, Pasqual, Viaña, Torrecillas, Bescós, Arné, Montané i el porter Pérez.

Fotografies d’Antonio Alcalde / AMGr



CAMPIONS D’ESPANYA, 1956
L’abril de 1956 el Balonmano Granollers es va proclamar campió d’Espanya. Els jugadors van oferir el títol a la ciutat,  

que es va bolcar a celebrar-ho i els va rebre amb una pancarta de benvinguda al carrer d’Anselm Clavé.
Fotografies d’autor desconegut / Donació d’Esteve Ferrer / AMGr



LA PISTA DEL CARRER DE TETUAN L’11 D’ABRIL DE 1958
Aquell dia, després d’una pluja intensa, els aficionats van eixugar la pista i la van deixar apta per disputar el matx.  

El Real Madrid, l’equip contrincant, va creure que no es jugaria el partit, va abandonar la ciutat i no va comparèixer  
a l’hora prevista. Com a conseqüència, els directius del Real Madrid van donar de baixa la secció d’handbol.

Fotografia d’autor desconegut / Donació d’Esteve Ferrer / AMGr



BM GRANOLLERS – ATLÉTICO DE MADRID, 1968
Partit a la pista del carrer de Tetuan amb l’etern equip rival, l’Atlético de Madrid, un dels millors equips  

de l’handbol espanyol. La secció d’handbol d’aquest club va desaparèixer el 1994.
Fotografia d’autor desconegut / Donació d’Esteve Ferrer / AMGr



EQUIP FEMENÍ DEL BALONMANO GRANOLLERS, 1967
A la pista del carrer de Tetuan les jugadores del club amb Margarita Larripa, Gemma Esteve, Angelina Martín,  

Pepita Pellicer, Núria Gorchs, no identificada, Carme Mateu, Rosa Ventura, Maria Montsant, Rosa Civit,  
Carme Badillo, Pepita Albareda, Coloma Grau, Emilia Estapé, Dolors Redondo i Cristina Arús.

Fotografia d’autor desconegut / Donació d’Esteve Ferrer / AMGr



PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS, ANYS 60
El 23 de maig de 1960 es va inaugurar el primer equipament esportiu cobert de la ciutat, obra de l’arquitecte  

Joan Barangé. Va ser el tercer d’Espanya, darrere del de Madrid i del de Barcelona.
El Club Balonmano Granollers va jugar en aquesta instal·lació fins que es va inaugurar el Palau d’Esports.

Fotografies d’Antonio Alcalde / AMGr



RECOPA D’EUROPA, 1976
El 10 d’abril de 1976 el Balonmano Granollers va guanyar la Recopa d’Europa al Pavelló Municipal davant de l’equip alemany 

Gruen-Weis Dankersen, per un resultat de 26 a 24. Era la primera vegada que un equip espanyol participava en una final de recopa 
celebrada a Catalunya. El capità granollerí Miquel Prat va aixecar el trofeu guanyador, davant de l’entusiasme de jugadors i aficionats.

Fotografia d’autor desconegut / Donació d’Esteve Ferrer / AMGr



BALONMANO GRANOLLERS ALS ANYS VUITANTA AL PAVELLÓ MUNICIPAL
A dalt, l’equip de la temporada 1986 – 1987 amb el delegat Miquel Julià, Josep Blanchart, Pedro García, Peder Jarphag,  

Jaume Puig, l’entrenador Emilio Alonso, Miquel Picón, Per Carlen, Jordi Fernández, Josep M. Masip, Josep M. Junqueras,  
Aleix Franch, Jordi Nuñez, Toño González i Ricardo Marin.

A baix, partit de lliga de la temporada 1987 – 1988, BM Granollers – Teka de Santander.
Fotografies d’Esteve Gironella i de Josep Lluís Solvez / AMGr



PALAU D’ESPORTS, 1991
Granollers va ser escollida com a subseu dels Jocs Olímpics, el 1992. Per aquest motiu, es va construir el Palau d’Esports,  

que es va inaugurar el 23 de juliol de 1991 per disputar-hi els partits d’handbol.
A baix, el primer equip del Club Balonmano Granollers entrena per primer cop en aquest equipament esportiu.

Fotografies de Pere Espaulella i Pere Cornellas / AMGr


