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Des de principis del segle XX l’esport ha format part de la societat granollerina. Les activitats 
esportives van sorgir de les tertúlies que es feien als cafès i als locals de les entitats. A la 
ciutat hi havia un teixit associatiu important que va afavorir la consolidació dels primers grups 
d’esportistes i la creació de clubs. Ara bé, el reflex de la societat es trasllada també a l’esport, 
de manera que les desigualtats entre homes i dones hi eren ben presents, i pocs clubs van 
apostar per la pràctica de l’esport femení. Durant el llarg període del franquisme, l’activitat 
principal de la dona havia de ser la cura dels fills i la llar, i la pràctica esportiva es feia molt 
difícil.

El 1913 es va fundar el primer club esportiu a la ciutat, el Granollers Foot-Ball Club, ara 
Esport Club Granollers; des de l’inici, tots els equips van ser només masculins. Fins al 1981 
no es va impulsar un equip de futbol femení, entrenat per Francesc Espinosa, amb Pere 
Moyano com a delegat i les jugadores Maria Illa, Ester de Vega, Montserrat Donnay, Maria 
Llach, Carina Rovira, Montserrat Podall, Núria Piera, Maria José Jorques, Núria Taulats, Ester 
Señé, Anna Maria Ayala, Montserrat Pibernat, Mercè Grau, Eulàlia Clot i Pepita López *. 

El 1929 es van inaugurar les primeres piscines de la ciutat, les de Can Gou, amb una piscina 
per als infants, una altra per a les dones i una tercera per als homes.

El 1932 es va crear el primer equip femení de bàsquet, que va sorgir com una secció de 
l’Sport Club Granollers. Es van fer dos equips que entrenava Francesc Mateu; en el primer 
hi jugaven Cristina i Rosa Padró, Magdalena Oliveras, Montserrat Pont i Àngela Vilaplana; 
i en el segon, Engràcia Guix, Mercè Gelabert, Carme Estrada, Maria Elias i Josefa Estapé. 
El bàsquet femení va tenir continuïtat al llarg del segle passat, tot i que amb interferències i 
canvis en el terreny de joc. A l’inici es jugava al camp de futbol del carrer de Girona.

El 1944 arriba a Granollers un esport nou, l’handbol, i es constitueix el Club Balonmano 
Granollers. D’entrada, com la majoria de clubs esportius, va ser exclusivament masculí. La 
primera etapa de l’handbol femení s’inicia el 1967, sota la presidència d’Emili Botey. El 
primer equip el formaven Margarita Larripa, Gemma Esteve, Angelina Martin, Pepita Pellicer, 
Núria Gorchs, Carme Mateu, Rosa Ventura, Maria Montsant, Rosa Civit, Pepita Albareda, 
Coloma Grau, Emília Estapé, les germanes Redondo i Cristina Arús. Jugaven a la Pista Rosa 
del carrer de Tetuan. 

El 1967 es crea el Club Natació Granollers i s’inauguren les piscines municipals. La primera 
entrenadora va ser una dona, Maite Salvà. Els nois i noies que van formar l’equip inicial 
van ser escollits entre els primers banyistes de la piscina. El club va crear altres seccions, 
com la de voleibol el 1968, amb equips de nois i noies. El primer equip femení el formaven 
Carme Escué, Montserrat Clavera, Dolors Ventura, Isabel Company, Maria Bonet, Carme 
Puigdomènech, Lluïsa Mesas, Pilar Gros, M. Àngela Pascual, Anna Maria Jansana, Montserrat 
i Mercè Ventura. També dins del CNG neixen les seccions de natació sincronitzada el 1970 
i de gimnàstica el 1972, que donaran grans esportistes com les olímpiques Aurora Morata, 
gimnasta (Jocs de Moscou, 1980) i Mònica Antich, nedadora (Los Angeles, 1984).

El 1970 s’inicia l’atletisme femení dins del Club Atlètic Granollers, amb una història que 
es remunta al 1932. Algunes de les atletes dels inicis van ser Teresa Bellavista, Montserrat 
Garrell, Carme Ruiz, Montserrat Caussa, Àngela Nogués, Montserrat Estruch, Carme Vecilla, 
Chelo Páez, Teresa Campoy i Dolors Pous. 

Aquesta exposició és un modest homenatge a les primeres granollerines que es van iniciar en 
la pràctica de l’esport, bàsicament dels anys trenta als vuitanta del segle passat. Una petita 
mostra d’imatges, escollides entre les poques fotografies de dones fent esport de què disposem 
als fons de l’Arxiu Municipal.

* Els noms de les jugadores s’han documentat, sobretot, a través de la premsa de l’època. Si 
teniu dades que ens puguin ajudar a identificar-ne més, us agrairem que us poseu en contacte 
amb nosaltres: arxiufotografic@granollers.cat / 93 861 19 08 - 842 67 37.

Servei d’honor en un partit de futbol al camp del carrer de Girona, 1944. Fotografia i fons Ferran Salamero
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EQUIPS DE BÀSQUET, 1932 I 1934
Els inicis del bàsquet femení a la ciutat es remunten al 1932. Les jugadores granollerines,  

amb samarreta blanca i faldilla negra al camp de futbol del carrer de Girona. A la imatge de dalt,  
amb les jugadores de l’Argentona i a la de baix, amb les de la Penya Avant de Barcelona.  

Les noies del Granollers són Estapé, Guix, Pont, Gelabert, Oliveras, Viaplana, Estrada i les germanes Padró.
Fotografia i fons Joan Guàrdia
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EQUIP DE BÀSQUET FEMENÍ DE LA SECCIÓ FEMENINA DE GRANOLLERS, 1944
El 1944 per iniciativa de Falange es forma altre cop un equip de bàsquet i juguen a la pista del carrer Nou.  

Les jugadores granollerines són les de l’esquerra: M. Figueras, C. González, A. Reche, C. Viñals, A. Real, E. Gasset i  
M. Real, i l’àrbitre, Alfons Ulldemolins. 

Fotografia d’autor desconegut / Cessió d’Esteve Ferrer / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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PARTIT DE BÀSQUET FEMENÍ, 1954
El 1953 s’inaugurava una pista de bàsquet al carrer de Girona, situada a l’entrada del camp de futbol;  

s’inicia així una tercera època del bàsquet femení. A la imatge, un partit jugat en aquesta pista per l’equip granollerí  
del Coñac Decano. La jugadora Marta Figueras llança la falta personal.

Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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EQUIP DE BÀSQUET DE ROCA UMBERT, 1954
En aquells anys es van crear quatre equips de bàsquet femení: Club Bàsquet Granollers, Coñac Decano,  

Conserves Puig i Roca Umbert, entrenats per jugadors masculins. Aquest equip l’entrenava Joan Grau i algunes  
de les jugadores de la fotografia que hem pogut identificar són Dolors Bosch, Flora Farín i Delgado.

Fotografia d’autor desconegut / Cessió de Josep M. Pou / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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I CROS INTERNACIONAL CIUTAT DE GRANOLLERS, 1967
L’atletisme femení local es va iniciar dins del Club Atlètic Granollers el 1970. Campionats com el I Cros Internacional  

de Granollers, organitzat pel CAG, ja havia tingut abans participació d’atletes femenines d’altres clubs.  
La cursa d’aquest primer cros la va guanyar Maria Rosa Sierra del Club Atlètic Universitari.

Fotografia i fons Antonio Alcalde 
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PARTIT D’HANDBOL FEMENÍ A LA PISTA DEL CARRER TETUAN,  
ENTRE DOS EQUIPS QUE NO TENIM IDENTIFICATS, ALS ANYS SEIXANTA.

El Club Balonmano Granollers es va constituir el 1944 amb equips exclusivament masculins.  
Fins al 1967 no es va formar un equip femení; així i tot, a la temporada següent, la de 1968 – 1969,  

ja va quedar primer en la seva lliga: la del grup B del campionat de segona categoria provincial.  
Va ser el primer trofeu oficial que va guanyar el BMG femení.

Fotografia i fons Francesc Gorgui
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PRESENTACIÓ DEL PRIMER EQUIP FEMENÍ DEL BALONMANO GRANOLLERS, 1967
Presentació a la pista d’handbol del carrer Tetuan, inaugurada el 1955, de les jugadores granollerines.

Dretes: Margarita Larripa, Gemma Esteve, Angelina Martin, Pepita Pellicer, Núria Gorchs, noia no identificada, 
Carme Mateu, Rosa Ventura, Maria Montsant. Ajupides: Rosa Civit, Pepita Albareda, Coloma Grau, Emília Estapé, 

les germanes Redondo i Cristina Arús. 
Fotografia d’autor desconegut / Col·lecció Josep Garrell
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EQUIP FEMENÍ DEL BALONMANO GRANOLLERS, 1968
Equip oficial de la temporada 1968 - 1969 a la pista d’handbol del carrer Tetuan. A dalt, l’entrenador Miquel Prat  

i les jugadores Carme Sánchez, Margarita Larripa, Neus Bassi, Carme Badillo, Dolors Villà i Rosa Colomé.  
Ajupides: Rosa Ventura, M. Rosa Civit, Magda Rosàs, Pepita Albareda, Toñi Parera i Maria Vergés.

Fotografia d’autor desconegut / Cessió de Pepita Albareda / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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PRIMER EQUIP FEMENÍ DE VOLEIBOL, 1968
El voleibol s’inicia a Granollers l’any 1968 amb un equip femení, com una secció del Club Natació Granollers.  

El primer equip estava format per les jugadores Carme Escué, Montserrat Clavera, Dolors Ventura, Isabel Company, Maria Bonet,  
Carme Puigdomènech, Lluïsa Mesas, Pilar Gros, M. Àngela Pascual, Anna Maria Jansana, Montserrat i Mercè Ventura.

Fotografia d’autor desconegut / Cessió d’Esteve Ferrer / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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PARTIT DE VOLEIBOL, 1973
Partit femení de voleibol a la pista adjunta a les instal·lacions del Club Natació Granollers.

Fotografia Lluís Tintó / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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CAMPIONATS DE NATACIÓ SINCRONITZADA, 1973
El 28 i 29 de juliol de 1973, el Club Natació Granollers organitza per primera vegada un festival internacional de natació  

sincronitzada entre Espanya i Suècia; i el 14 i 15 d’agost del mateix any, el XV Campionat d’Espanya de natació sincronitzada.  
Hi van participar els equips Kallípolis de Barcelona, Palma de Mallorca, Canoe i Carabanchel de Madrid,  

i l’equip del Club Natació Granollers.
Fotografia d’autor desconegut / Fons Club Natació Granollers
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PISCINA MUNICIPAL, 1969
Primer equip de natació del Club Natació Granollers, entrenat per la nedadora Maite Salvà i format per nois i noies.  

Van ser escollits entre els primers usuaris de les piscines municipals inaugurades el 30 d’abril de 1967.
Fotografia Joan Mas Garcia / Cessió d’Esteve Ferrer / Col·lecció Ajuntament de Granollers
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GIMNÀSTICA ARTÍSTICA, ANYS VUITANTA
El Club Natació Granollers també té una secció dedicada a la gimnàstica artística femenina,  

amb figures destacades com Aurora Morata, que va participar als Jocs Olímpics de Moscou de 1980.
A la imatge, l’entrenament de gimnastes infantils al gimnàs del club.

Fotografia Joan Mas Garcia / Fons Club Natació Granollers


