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Presentació de la memòria 

 

 

Benvolguts socis i benvolgudes sòcies: 

 

Us presentem la memòria de les activitats realitzades al llarg de la 

temporada 2017-2018 tenint ben presents algunes imatges de les trajectòries 

dels nostres primers equips: la tercera posició assolida pel nostre primer equip 

masculí i el seu positiu i valorat recorregut per la competició europea de la EHF 

Cup, i la meritòria posició del primer equip femení i la seva trajectòria 

ascendent a la divisió d’honor femenina. 

Però al costat d’aquests resultats hem de tornar a posar en valor el 

treball de formació que fa el club, la seva aposta pels equips de la pedrera que 

són el nostre orgull i allò que millor ens identifica si mirem els anys 

transcorreguts des de la nostra fundació: vull destacar els campionats assolits i 

el bon to del conjunt dels equips però, sobretot, el treball de formació que fan 

els nostres entrenadors i entrenadores; de formació tècnica i tàctica, però 

també de formació en valors. 

A la memòria s’hi reflecteix de manera detallada el conjunt de les 

activitats esportives i socials que hem dut a terme i que han estat possible 

gràcies a l’esforç i el treball de molta gent –molts d’ells voluntaris i voluntàries-, 

tenint ben present que els jugadors i jugadores són la nostra raó de ser. 

També s’hi reflecteix la situació de l’economia de club i la seva evolució 

positiva, gràcies al rigor i a la professionalitat amb què es condueix. 

A les portes de celebrar els setanta cinc anys de la pràctica de l’handbol 

a la  nostra ciutat, vull agrair als socis i sòcies, i a les famílies, el seu suport i la 

seva confiança, a les institucions públiques –particularment i de manera 

destacada a l’Ajuntament de Granollers-, la seva col·laboració, i a les 
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empreses, el seu ajut i que ens continuïn acompanyant per seguir creixent 

junts. 

Agraint la vostra atenció i interès rebeu una cordial salutació. 

 

J.Pujadas 

President BM Granollers 

Granollers, setembre 2018 
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Projectes 

transversals 
 

 

 

 

1. Projecte Erasmus+ Handball for Dual Careers 

 

Dins el marc del Projecte Europeu Handball 4 Dual Careers (H4DC), 

amb l’inici de la temporada esportiva 2017-2018, el projecte va entrar de ple a 

la segona fase del projecte. 

A primers de setembre el nostre club inicia les primeres estades 

d’intercanvi de jugadors i jugadores entre els tres clubs, visitant l’IK Sävehof a 

Suècia del 9 al 15 de Setembre. Posteriorment, del 23 al 28 d’Octubre rebem, a 

les nostres instal·lacions, els jugadors del FENIX Toulouse. 

El mes de desembre una representació important del Staff Meeting BMG 

assisteix a l’”International Seminar on Dual Careers” a Amsterdam, on es  

presenta  l’”H4DC Academy”. 

A partir de gener de 2018, es comença a instaurar els diferents models 

pilots als clubs. 
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En el cas del BMG, es constitueixen els grups Or, Plata i Bronze, amb un 

total de 78 jugadors i jugadores. Es fan sessions informatives als “talents”, als 

entrenadors i als pares, presentant l’”H4DC Academy”.  

S’inicia el programa de “Talent Train” pels Grups Or i Bronze, amb la 

participació de representants del mon empresarial. També s’inicien sessions 

amb el psicòleg esportiu, sota petició consensuada entre jugadors i tecnics o 

tutors. 

A inicis del mes de juny, un representant de la Universitat de Ciències 

Aplicades d’Amsterdam, realitza una Avaluació del model H4DC Academy, 

implantat fins el model, destacant punts forts i punt febles, amb l’objectiu de 

millorar el model per tal optimitzar-lo i adaptar-lo ala realitat de cada Club. 

 

Aprofitant la celebració de la Granollers Cup, el Club suec IK Sävehof fa 

la seva estada d’intercanvi amb el BMG. 

En paral·lel al projecte europeu “H4DC”, el Club ha seguit treballant amb 

l’objectiu de vetllar per la carrera dual dels jugadors i jugadores dels equips de 

Divisió d’Honor, dels segons equips sènior i del col·lectiu de monitors, 

monitores i tècnics de tots els equips de l’escola esportiva i de la base. 
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Des d’una perspectiva educativa: 

 Dues jugadores i un jugador han gaudit de tres  beques concedides per 

la Universitat de Vic, després de superar un procés de sel·lecció;  

 S’ha establert un conveni amb l’Escola Universitària Tecnocampus de 

Mataró, pel qual fins a 3 jugadors/jugadores del BMG podran optar a 

beques universitàries; 

 S’han iniciat converses amb representants de la Universitat Autònoma 

de Bellaterra, la Universitat de Barcelona i amb la Universitat Ramon 

Llull – La Salle, per signar convenis que facilitin la formació dels nostres 

jugadors i jugadores, dins el marc del projecte H4DC. 

 S’ha col·laborat amb la Universitat de Vic participant en treballs de 

pràctiques de l’assignatura de Marketing Esportiu dels Graus de 

Periodisme i de Marketing i Comunicació Empresarial 

 2 jugadors i 2 jugadores dels equips de Divisió d’Honor han gaudit de 4 

beques per estudiar anglès durant el curs 2017-2018 a l’Escola 

d’Idiomes Cambridge School. 

 Al Club hem acollit 2 becaris per fer pràctiques, un procedent del Grau 

de Ciències d’Activitat Física i l’Esport de la UVic, i l’altre de Marketing 

de la UGranollers - UVic 

 

 
2. Grafit a l’Espai de Musculacio i Rehabilitació Albert López “Fari” 2 

 

Durant aquesta darrera temporada hem realitzat una nova activitat 

vinculada a la memòria de l'Albert López “Fari”, dins l’Espai de Musculació i 

Rehabilitació 2 del Palau d'Esports de Granollers, utilitzat pels jugadors i 

jugadores de la Base i Lliga Catalana.  
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Seguint la idea original, aquests són Espais que volen transmetre i 

consolidar els Valors el Club. 

En aquest cas, l’activitat neix amb la idea de pintar un grafitty a les 

parets de l’Espai, vinculat a l’ Albert i al seu projecte Vivir a contracorriente. Per 

fer-ho, comptem amb l’entusiasta col·laboració de la professora Lluïsa 

Permisan i els seus alumnes del 2on curs de Batxillerat Artístic de l’Institut 

Celestí Bellera. 

 

L’activitat es planteja com un treball integral del curs: a partir d’un anàlisi 

previ de l’Albert, de la seva vida i dels seus valors, amb la lectura del seu llibre 

“Piloto de un càncer” i la trobada amb companys seus que varen explicar com 

era i qui era, els alumnes dels diferents grups varen fer un primer disseny de 

proposta de grafitty. Les idees són bones i es planteja evolucionar el disseny 

per fer una segona proposta, de la qual sorgeix un finalista. El grup guanyador, 

composat per 6 alumnes i dirigit per la seva professora, pinten en 3 dies el 

grafitty a la paret de l’Espai.  

La inauguració és celebra el 27 d’abril en un acte on assisteixen 

jugadors, tècnics, socis, patrocinadors i directius del BMG, ademés dels autors 

del grafitty i representants de l’Institut Celestí Bellera, en una emotiva jornada, 

on es replica la presentació de la vida de l’Albert per part de companys seus, 

s’exposen tots els dissenys previs pintats per tots els alumnes i es presenta i 

inaugura el grafitty de l’Espai de Musculació i Rehabilitació 2 Albert López 

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

 

Coordinador: Ricard Parera 

 

Aquesta temporada toca començar la nostra memòria pels més petits. 

Els equips que conformem la nostra Escola Esportiva, és a dir, l’etapa d’infantil 

i primària entre les categories de P5 i Aleví, han fet un total de 12 equips: 5 

alevins, 4 benjamins i 3 pre benjamins, aconseguint d’aquesta manera l’Escola 

Esportiva amb més nens i nenes de la nostra història, amb un total de 150 

jugadors, els quals eren 117 nois i 33 noies.  

Per altra banda, seguint dins l’etapa d’Escola Esportiva, cal destacar que 

el nostre aleví femení s’ha proclamat per primera vegada a la nostra història 

Campió de Catalunya de la mà de la Clàudia Corbera. També, valorar el 

meritori sots campionat de Catalunya del nostre aleví masculí i la magnífica 

temporada del nostre benjamí masculí de segon any entrenat per la Judith 

Vizuete que ha acabat la temporada sense perdre cap partit i proclamant-se 

campió del Consell del Vallès Oriental i dels Jocs Escolars de Catalunya.  

Pel que fa a l’àrea de perfeccionament masculí, podem dir amb orgull 

que els nostres tres equips: Infantil A, Cadet A i Juvenil A han estat tots tres 

semifinalistes dels Campionats d’Espanya de clubs per la RFEBM de les seves 

respectives categories. Ressaltant la plata assolida pel nostre Cadet A als 

Campionats d’Espanya i a la Mini Copa del Rei i, també, els tres 

subcampionats de Catalunya en categoria infantil, cadet i juvenil. Per acabar, el 

nostre júnior és proclama Campió de 1a Catalana de la mà d’Aleix Caussa 

després d’una llarga i extraordinària temporada, assolint l’ascens a la màxima 

categoria sènior de Catalunya, la Lliga Catalana.  

Un altre punt a destacar és que per tercer any consecutiu les Jornades 

Coaliment han superat els més de 100 equips amb 19 escoles participants que 

es donen confiança una vegada més. També, i per últim, recordar que aquesta 

temporada s’ha engegat amb els nostres talents la prova pilot del projecte 

europeu H4DC.  
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La temporada 2017-2018, gràcies a l’esforç dels nostres jugadors, a 

l’amistat i suport que brinden els ajudants d’entrenador als nostres tècnics, 

al treball en equip dels delegats per tal d’afavorir el desenvolupament de la 

temporada, a la gran dedicació dels treballadors i directius del club i, 

sobretot, a l’enorme passió amb què treballen tots els nostres tècnics, 

podem afirmar que aquesta temporada ha estat molt bona. 

 

2. Àrea de perfeccionament femení: resum de la temporada 

 

Coordinador: Jéssica Bonilla 

 

La temporada 2017-2018 ha sigut satisfactòria quant a la progressió de 

les jugadores, tot i que, a nivell de resultats, no ha sigut tant agraïda com la 

temporada passada. Pel que fa a la formació les jugadores del nostre planter 

continuen progressant positivament, assolint els objectius de cada etapa i 

guanyant experiència amb les diferents competicions.  
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Evolució dels primers mesos  

 

La planificació inicial va ser complexa, la idea era tenir dos equips per 

categoria, fent un equip nou: l’Infantil sporting. Durant la composició dels equips 

ens vam veure obligats a desfer l’equip juvenil B per la marxa de jugadores que 

no volien jugar a aquest equip. La decisió que es va prendre va ser oferir a les 

jugadores que no volien marxar la possibilitat de jugar amb el Sènior B, sent 

cinc les que van acceptar.  

L’equip Cadet sporting també va iniciar la competició sent només vuit 

jugadores per la marxa d’alguna jugadora a última hora que va deixar l’equip 

molt just. La decisió de tirar endavant es va dur a terme amb l’ajuda i la 

coordinació dels equips Infantil A amb les jugadores de segon any i del Cadet A 

amb les jugadores de primer any.  

Igualment, el Sènior B treballava de forma coordinada amb el juvenil 

perquè les jugadores poguessin fer un cop de mà sempre que fos necessari. La 

resta d’equips van començar les competicions en condicions normals i amb 

moltes ganes d’aconseguir èxits.  

 

Part final de la temporada  

 

Durant la temporada hem patit alts i baixos amb els diferents equips, 

però s’han resolts les dificultats com millor hem sabut fer-ho.  

Al mes d’abril vaig prendre la decisió de no continuar la temporada 

vinent com a coordinadora: va ser un moment difícil però fet amb la intenció 

d’ajudar al club a fer créixer la vessant femenina. El càrrec requereix molt 

temps i experiència, i jo, en aquests moments, no li puc dedicar el temps que 

es mereix. 
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3. Nombre de jugadors i jugadores, i equips 

 

    JUGADORS 

1 ASOBAL 16 

2 1ª NACIONAL. 17 

3 1A CATALANA 21 

4 JUVENIL A 17 

5 JUVENIL SP 15 

6 CADET A 17 

7 CADET ATL 20 

8 CADET SP 15 

9 INFANTIL A  17 

10 INFANTIL ATL 18 

11 INFANTIL SP 14 

12 ALEVÍ PRAT 15 

13 ALEVÍ NÚÑEZ 14 

14 ALEVÍ VIAÑA 13 

15 ALEVÍ JUNQUERAS 14 

16 BENJAM Í VIVER 9 

17 BENJAMÍ CAMPOS 10 

18 BENJAMÍ RESINA 11 

19 PREBENJAMÍ BARBANY 16 

20 PREBENJAMÍ BLANCHART 13 

  TOTAL 302 

       JUGADORES 

1 DHF 15 

2 SENIOR B 18 

3 VETERANES 14 

4 JUVENIL FEM 17 

5 CADET FEM 16 

6 CADET FEM SPORTING 11 

7 INFANTIL FEM 13 

8 INFANTIL FEM SPORTING 8 

9 ALEVÍ FEMENÍ 17 

10 BENJAMÍ FEM. JUDIT VIZUETE 9 

11 PREBENJAMÍ FEMENÍ 6 

  TOTAL 144 
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4. Resultats dels equips federats 

 

FRAIKIN BM. GRANOLLERS 

3r Classificat de la Lliga Asobal 

Quartfinalista de la Copa del Rei 

Quartfinalista de la Copa EHF 

 

KH-7 BM GRANOLLERS B 

5è Classificat del Grup D de 1ª Divisió Estatal Masculina 

Ascens a Divisió d’Honor Plata. Fase 

 

KH-7 BM. GRANOLLERS C 

Campió de 1a Catalana Sènior Masculina i Ascens a 

Lliga Catalana 

 

KH-7 BM. GRANOLLERS SÈNIOR FEMENÍ 

Campiones de la Supercopa de Catalunya 

8è classificat a la Divisió d’Honor Femenina  

 

KH-7 BM. GRANOLLERS SENIOR FEMENÍ B 

7è Classificat a Lliga Catalana Sènior Femenina  

 

KH-7 BM. GRANOLLERS VETERANES 

3r Classificat de Lliga Màsters Catalana 

 

KH-7 BM. GRANOLLERS JUVENIL MASCULÍ 

4t Classificat Campionat d’Espanya 

Subcampió de Catalunya  
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KH-7 BM. GRANOLLERS SPORTING JUVENIL 

MASCULÍ 

4t classificat de Lliga Catalana Juvenil Masculina  

 

KH-7 BM. GRANOLLERS JUVENIL FEMENÍ 

3r Classificat del Campionat de Catalunya Juvenil 

Femení  

Participant a la Fase Final del Campionat d’Espanya 

 

KH-7 BM. GRANOLLERS CADET MASCULÍ 

Subcampió d’Espanya  

Subcampió de Catalunya  

Subcampió de la Minicopa del Rei  
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KH-7 BM. GRANOLLERS SPORTING CADET 

MASCULÍ 

3r Classificat del Campionat de Catalunya  

 

KH-7 BM. GRANOLLERS ATLÈTIC CADET MASCULÍ 

Va arribar als 8ns de Final 2ª Catalana Cadet Masculina 

 

KH-7 BM. GRANOLLERS CADET FEMENÍ 

Va jugar la Fase A-2 de la Lliga Catalana Cadet 

 

KH-7 BM. GRANOLLERS SPORTING CADET FEMENÍ 

Subcampió de 1a Catalana Cadet Femenina 

 

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

 

KH-7 F. BM. GRANOLLERS INFANTIL MASCULÍ 

Subcampió de Catalunya  

4t Classificat del Campionat d’Espanya 

 

KH-7 F. BM. GRANOLLERS SPORTING INFANTIL 

MASCULÍ 

8è Classificat de Lliga Catalana A-2  

 

KH-7 F. BM. GRANOLLERS INFANTIL MASCULÍ 

ATLÈTIC 

11è Classificat 1a Catalana 

 

KH-7 F. BM. GRANOLLERS INFANTIL FEMENÍ 

Campió de Catalunya Infantil Femení 
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Participants al Sector Estatal 

 

KH-7 F. BM. GRANOLLERS SPORTING INFANTIL 

FEMENÍ 

Participant a 1a Catalana Infantil Femenina – 2a fase 

 

KH-7 F. BM. GRANOLLERS ALEVÍ MIQUEL PRAT 

Subcampió de Catalunya  

 

KH-7 F. BM. GRANOLLERS ALEVÍ JORDI NÚÑEZ 

4t  classificat,  Grup B 1ª Fase FCH 

 

KH-7 F. BM. GRANOLLERS ALEVÍ ÀLEX VIAÑA 

2n Classificat Nivell 1 – Consell Esportiu Vallès Oriental 
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KH-7 F. BM. GRANOLLERS ALEVÍ JUNQUERAS 

11è Classificat Nivell 1 – Consell Esportiu Vallès Oriental 

 

KH-7 F.BM. GRANOLLERS ALEVÍ FEMENÍ JUDITH 

VIZUETE 

Campió de Catalunya Aleví Femení 

 

 

KH-7 F.BM. GRANOLLERS BENJAMÍ CARLOS VIVER 

1r classificat competició Benjamí Nivell 1 del Consell 

Esportiu del Vallès Oriental  

Campions dels Jocs Escolars de Catalunya 

 

KH-7 F. BM. GRANOLLERS BENJAMÍ RAUL CAMPOS 

10è classificat Nivell 1 – Competició del Consell Esportiu 

del Vallès Oriental  
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KH-7 F. BM. GRANOLLERS BENJAMÍ DAVID RESINA 

10è Classificat  Nivell 2 - Competició del Consell 

Esportiu del Vallès Oriental  -  

 

KH-7 F. BM. GRANOLLERS BENJAMÍ FEMENÍ 

MIRIAM GONZÁLEZ 

4t classificat Femení del Consell Esportiu del Vallès 

Oriental  

 

KH-7 F.BM. GRANOLLERS PREBENJAMÍ EDUARD 

BARBANY 

Equip participant a la competició del Consell Esportiu del 

Vallès Oriental 

2n classificat – Grup Blau 

 

KH-7 F.BM. GRANOLLERS PREBENJAMÍ PEP 

BLANCHART 

Equip participant a la competició del Consell Esportiu del 

Vallès Oriental  

3r classificat – Grup Blau 

 

KH-7 F.BM. GRANOLLERS PREBENJAMÍ ANNA PI 

Equip participant a la competició del Consell Esportiu del 

Vallès Oriental  

3r classificat – Grup Groc 
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6. Altres activitats esportives organitzades pel Club 

 

 XXVIII Torneig Internacional Ciutat de Granollers 

amb la participació dels equips Fraikin BM. 

Granollers i Nice Handball de França. 

 

 XXIII Trobades d’Handbol Escolar Coaliment amb la 

participació de 107 equips i 1215 escolars de 

Granollers, Canovelles i Les Franqueses, 

pertanyents a 19 escoles. 

 

 

 XVI Trobada de Benjamins, Prebenjamins i Alevins 

el 18 de març de 2018 amb 59 equips (614 jugadors 

i jugadores inscrits) 

 

 XX Granollers Cup del 27 de juny a l’1 de juliol de 

2018, amb 344 equips de 16 països diferents (4659 

participants) 

 

7. Participació en tornejos organitzats per altres clubs i federacions 

  

Els equips de l’Escola Esportiva BM Granollers han 

participat als següents torneigs:  

 

SETEMBRE  

Torneig ÈGARA – 9 i 10 setembre: Infantil A, Cadet B i 

Cadet A 

Torneig ESPLUGUES – 15, 16 i 17 setembre: Juvenil A i 

Juvenil B  

Trobada Handbol HANDBOLICAT LA GARRIGA – 16 

setembre: Escola Esportiva  
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Trobada Handbol LA LLAGOSTA – 23 setembre: Escola 

Esportiva  

Trobada Handbol LES FRANQUESES – 30 setembre: 

Escola Esportiva  

 

OCTUBRE  

Trobada Handbol SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA 

– 7 octubre: Escola Esportiva  

 

DESEMBRE  

Torneig LA LLAGOSTA Handbol La Marató tv3 – 6 

desembre: Cadet A  

Torneig Nadal Handbol BORDILS – 27 i 28 desembre: 

Infantil A i Cadet A 

 

GENER  

Partit Solidari Mútua GRANOLLERS – 21 gener: Club  

 

MARÇ  

Torneig Mini-Handbol BM. GRANOLLERS – 18 març: 

Escola Esportiva  

Torneig Anaitasuna Setmana Santa. PAMPLONA – 29 

març a 1 d’abril: Infantil B  
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ABRIL  

Torneig Mini-Handbol BM. La Roca – 8 abril: Escola 

Esportiva  

 

JUNY  

Granollers CUP – 27 juny a l’1 de juliol: Equips base  

 

JULIOL  

Partille Cup – 2 juliol a 8 juliol: Equips base. 
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8. Projecte Carles Vallbona 
 
 

Coordinador: Miquel Flores 

 El projecte permet 6 hores setmanals de reducció en horari lectiu 

(Educació Física, alternativa a la Religió i assignatura optativa). 

 El Club ofereix entrenaments durant aquestes 6 hores. 

 El Club certifica l’aprofitament d’aquestes hores, segons conveni amb el 

Departament d’Educació. 

 El centre ens assegura via directa d’entrada a 1r d’ESO en places 

limitades. 

 Aquest acord va ser signat pel Departament d’Ensenyament, l’IES 

Carles Vallbona, l’Ajuntament de Granollers i el Club BM.Granollers. 

 Nombre d’alumnes al curs 2017-2018: 

o 1r ESO: 13 

o 2n ESO: 13 

o 3r ESO: 18 

o 4t ESO: 10 

 A continuació podem veure l’evolució i progressió de les notes abans 

d’iniciar el projecte Vallbona i del rendiment actual:  
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1. Introducció 

 

A continuació presentem les principals dades econòmiques agregades 

del Club Balonmano Granollers i de la Fundació Balonmano Granollers. 

Tant el Club com la Fundació són entitats jurídiques independents, 

cadascuna  administrades per òrgans de govern plenament diferenciats. La 

Junta Directiva en el cas del Club i el Patronat en el cas de la Fundació. Així 

mateix, el seu objecte social és diferent, correspon al Club la gestió de l’equip 

sènior masculí (equip professional) i a la Fundació la gestió de tots els equips 

de la base i els sèniors no professionals (com ara l’equip sènior femení). 

Tanmateix, amb l’ànim de mostrar una imatge global presentem les 

principals magnituds econòmiques de forma agregada. 

Aquesta memòria correspon a la temporada 2017-2018, és a dir, a 

l’exercici de 12 mesos que acaba el 30 de juny de 2018.  

En tot aquest període, la nostra actuació cal emmarcar-la dins el Pla de 

Viabilitat  elaborat a principis de 2012 i que té per objectiu principal el 

restabliment de l’equilibri patrimonial i el pagament de tots els creditors. El 

concurs de creditors del Club, aprovat el juny de 2013, forma part d’aquest Pla 

de Viabilitat. 

Concretament, els esforços s’han centrat  en l’obtenció de forma anual i 

recurrent, d’uns beneficis  suficients per a complir amb els terminis de 

pagament (10 anys) del deute concursal inicial de 1.441.000 euros. 
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      2. Dades financeres bàsiques 

 

2.1.  Compte d’explotació agregat: 

L’evolució en els darrers 7 anys (període del Pla de viabilitat) d’ingressos 

i resultats es la següent: 

 
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

        Ingressos 1.790.845 1.520.183 1.526.409 1.681.157 1.810.801 1.923.068 1.889.131 

        Resultat 66.198 160.531 117.799 112.545 147.549 161.643 96.834 

 

En el període d’aplicació del Pla de Viabilitat (30.06.2012 a 30.06.2018) 

hem assolit un benefici  mig d’uns 123.000 euros per any. 

El compte d’explotació agregat a 30.06.2018, en comparació al de la 

temporada anterior i al pressupost de la propera temprada és el següent: 

 

COMPTE D’EXPLOTACIÓ AGREGAT  A 30/06/2016, 30/06/2017 I 

PRESSUPOST PER A LA TEMPORADA 2017-2018 

      30/06/2017  30/06/2018 
Pressupost 
30/06/2019 

Ingressos        

Activitats 1.065.443  1.058.374 959.760 

Patrocinis, publicitat i altres 
aportacions 817.972  784.653 850.350 

Traspasos jugadors i altres 39.653  46.104 14.200 

Total Ingressos 1.923.068  1.889.131 1.824.310 

       

Despeses      

Personal 687.752  735.507 749.144 

Altres despeses d'explotació 1.055.117  1.039.731 982.028 

Amortitzacions, financers i altres 18.556  17.059 10.837 

Total Despeses 1.761.425  1.792.297 1.742.009 

       

RESULTAT 161.643  96.834 82.301 
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El resultat de la temporada 2017-2018 està totalment en línia al resultat 

pressupostat ara fa un any (96.834 vers una previsió de 99.938). 

L’execució del projecte europeu Carrera Dual H4DC ha suposat uns 

ingressos i unes despeses d’uns 127.000 tant a 30.06.2017 com a 30.06.2018. 

Aquest projecte, des del punt de vista econòmic, no té cap efecte en el resultat 

de l’exercici, atès que els ingressos i despeses s’equilibren. En el pressupost 

2018-2019 no es consideren inicialment partides d’ingressos i despeses del 

Projecte Europeu esmentat. 

Comparant les xifres del pressupost 2018-2019 respecte les del 

tancament comptable 2017-2018 es constata que, eliminant l’efecte del 

Projecte Europeu, els ingressos previstos s’incrementen en un 3.5 %, mentre 

que les despeses ho fan en un 4.6 %. 

 

2.2.  Balanç de situació:  

A continuació exposem el balanç de situació consolidat a l’inici del Pla de 

viabilitat (30.06.2012) i a la data de tancament de les temporades 2016-2017 i 

2017-2018:       

 

         

 

                                             BALANÇ DE SITUACIÓ CONSOLIDAT 
   

   

AL 30,06,2012 , 30,06,2017 i 30,06,2018 
 

         
              

ACTIU 
    

PASSIU 
   

              

 

30,06,2012 30,06,2017 30,06,2018                                    30.06.2012 30,06,2017 30,06,2018 
            

         
              

Immobilitzat 752.527 637.508 626.816 
 

Fons propis -869.446 -140.931 -44.097               

         
              

     

Deutes a LL.T 498.228 961.183 899.455 
              

         
              

Actiu circulant 232.183 496.388 471.290 
     

              

         
              

     

Deutes a C.T. 1.355.928 313.644 242.748 
              

         
              

Total 984.710 1.133.896 1.098.106 
 

TOTAL PASSIU 984.710 1.133.896 1.098.106 
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De les dades anteriors es constata: 

 La millora dels fons propis consolidats en aquest període és de 

825.349 euros (de -869.446 a -44.097) , tot i que encara hem de 

remarcar que estem en situació patrimonial negativa. 

 L’endeutament net, és a dir, la suma dels deutes a llarg i curt 

termini menys l’actiu circulant (bàsicament comptes a cobrar i 

tresoreria) ha passat de 1.621.973 a 670.913. Es a dir, que en el 

període comparatiu ha millorat en 951.060 euros. 

 La millora del fons de maniobra ha estat de 1.352.287 euros. Hem 

passat de treballar amb un fons de maniobra negatiu  de -

1.123.745 a un de positiu de  +228.542 euros. 

 

 

 

3. Concurs de creditors 

 

El deute privilegiat s’ha anat pagant en funció dels diferents acords 

particulars amb cada creditor. A 30 de juny de 2018 s’havia pagat un 97% del 

deute privilegiat, es a dir, 197.781 d’un total de 203.221 euros.  

Respecte al deute ordinari, s’han atès tots els requeriments de pagament 

d’acord amb els terminis establerts en el concurs de creditors 
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A continuació, presentem la previsió total de pagaments corresponent al 

deute concursal del Club més el deute de la Fundació: 

 

Temporada Import a pagar 

  
2018/2019 113.194 

2019/2020 127.545 

2020/2021 154.876 

2021/2022 182.207 

2022/2023 218.648 

2023/2024 52.661 

  

TOTAL 849.131 

 

4. Estats financers individuals del Club Balonmano Granollers 

 

A continuació adjuntem el balanç de situació i el compte de resultats de 

la temporada 2017-2018, tancats a 30 de juny de 2018, a efectes de sotmetre’ls 

a la seva aprovació, si s’escau, per part de l’assemblea de socis del Club. 
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ANNEX. Compte de resultats 2017-2018 

 

 

 

1. Ingressos. 
 

  700 Material Hummel 44.000,00 35.487,60 

700 Venda Material 2.000,00 3.959,00 

702 Quotes de Socis 153.450,00 154.223,00 

7021 Quotes Emprese Col·Laboradores 7.550,00 6.850,00 

703 Activitats Esportives 15.000,00 15.097,60 

7041 Publicitat Dinàmica Sponsors 342.500,00 327.500,00 

7042 Publicitat Estàtica 72.500,00 68.487,00 

7043 Aportacions Empreses 100.150,00 95.050,60 

7049 Altres per Publicitat 12.100,00 6.200,00 

706 Entrades Partits 6.000,00 2.714,00 

740 Subvencions Institucions 100.000,00 100.000,00 

741 Suvencions Entitats Esportives 18.000,00 21.000,00 

752 Projecte H4DC-Europa 

 
126.764,32 

754 Participació EHF 119.900,00 140.775,00 

759 Varis 13.000,00 8.920,72 

777 Extraordinaris Jugadors 30.000,00 33.632,00 

 

TOTAL 1.036.150,00 1.146.660,84 

 

 
2. Despeses 

 

  600 Material Hummel 44.000,00 35.487,60 

6001 Compres material farmàcia-divers 15.800,00 14.394,41 

602 Compres altres aprovisionaments 3.600,00 4.147,25 

622 Reparacions 500,00 0,00 

623 Professionals Independents 3.700,00 6.967,01 

624 Transports i ajuts desplaçaments 1.000,00 1.188,90 

625 Assegurances 14.228,00 13.995,59 

626 Serveis bancaris 4.360,00 6.835,40 

627 Publicitat, relacions públiques 28.600,00 28.117,53 

628 Subministres 5.600,00 5.009,75 

629 Altres despeses 2.750,00 3.657,72 

629 Despeses Varis Div.Honor 8.030,00 11.692,43 

631 Tributs 500,00   

640 Remuneracions planter D.H 324.003,00 346.916,91 

641 Sous personal no esportiu 81.773,00 83.500,65 

642 Seguretat Social 69.985,00 70.220,39 

643 Remuneracions Tècnics 81.624,00 82.547,93 

644 Comunicació 20.220,00 6.564,19 

648 Despeses de Transfers 20.663,00 23.484,00 

650 Desplaçaments esportistes 55.740,00 58.654,19 

651 Quotes competicions 18.300,00 18.206,02 

652 Projecte H4DC- Europa   126.764,32 

654 Participació EHF LEAGUE 80.195,00 71.795,37 

657 Organització partits 6.020,00 7.123,92 

658 Despeses arbitratges 26.700,00 27.583,28 

 
  PRESSUPOST   REAL 
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659 Despeses per contracte jugadors 46.130,00 47.968,27 

662-663 Interessos financers  3.360,00 7.484,38 

681 Amortitzacions 3.170,00 2.497,93 

 

TOTAL 970.551,00 1.112.805,34 

  
65.599,00 33.855,50 

 
 

 
 



ANNEX. Balanç de situació a 30/06/2018 Club 

 
      

 ACTIU       

 
      

IMMOBILITZAT     235.170,10 
   IMMOBILITZAT MATERIAL   11.104,51   
       Bens d' Immobilitzat 60.237,35     
       Amortitzacions Acum.In.Mat. -49.132,84     
   IMMOBILITZAT FINANCER   224.065,59   
       Drets participació competicions 18.990,81     
       Inv.financeres permanents 6.000,00     
       Creditors a llarg termini 199.074,78     

 
    240.989,51 

   DEUTORS   167.620,51   
        Clients 66.300,22     
        Deutors  101.320,29     
        Altres deutors grup 0,00     
   DESPESES ANTICIPADES   3.750,00   
   TRESORERIA   62.939,55   
   DIPOSITS a CURT TERMINI   6.679,45   

 
      

TOTAL ACTIU   
 

476.159,61 

 
      

 PASSIU       
   FONS PROPIS     -891.427,98 
       Resultats negatius acumulats   -925.283,48   
       RESULTAT DEL EXERCICI   33.855,50   
        
   DEUTORS CONCURSALS     1.151.002,10 
       CREDITORS DEUTE 
CONCURSAL   349.811,74   
       DEUTE CONCURSAL      
Institucions   22.607,46   
       Remuneracions personal 
CONCURSAL   179.059,62   
       Deutes CONCURSAL BANCS   335.565,63   
       HISENDA + S.SOCIAL 
CONCURSAL   136.403,86   
       Obligacions i bons llarg  termini   127.553,79   

 
      

   DEUTES A LALRG PLAÇ     0,00 
        
   CREDITORS A CURT TERMINI     216.585,49 
       Creditors comercials   23.284,41   
       Creditors diversos   121.910,71   
       Creditors per conceptes fiscals   6.283,90   
       Ingressos anticipats   20.000,00   
       Provisions diverses   42.993,69   
       Comptes transitòries   2.112,78   

 
      

TOTAL PASSIU   
 

476.159,61 
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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 2017-2018. Les principals millores s’han assolit en l’àmbit de la 

Granollers Cup, del treball en els valors i de la comunicació externa, amb la 

consolidació de la nova Cap de premsa. També cal destacar la preparació del 

nou equip Special, que començarà a jugar a partir d’octubre. 

Per contra, s’han trobat dificultats en àmbits  fonamentals, com 

l’augment de socis i la millora de l’ambient i l’aspecte del Palau durant els 

partits dels primers equips. De moment, el relleu a la plaça de Director de 

Màrqueting i Comunicació ha quedat ajornat per tal d’estudiar la fórmula més 

efectiva i eficient per al club. 

Seguint l’estructura de les memòries de temporades anteriors, la tasca 

desenvolupada s’ha organitzat en 3 eixos estratègics bàsics: 

 Comunicació i visibilitat del Club 

 Ampliació de la massa social i dinamització interna 

 Esdeveniments 

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. 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. Coordinació de l’Equip de Comunicació 

 

Què s’ha fet? 

 S’ha consolidat la plaça de Cap de premsa i 
comunicació. 

 S’ha continuat prioritzant el caràcter audiovisual de 
la comunicació a tots els canals del club: web, xarxes 
socials (twitter, facebook, instagram), canal de youtube i 
newsletter. 

 S’ha fet del newsletter una eina important de 
comunicació amb la massa social. 

 

Què s’ha aconseguit? 
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 Assolir un molt bon seguiment de l’actualitat del 
Fraikin i del KH-7 en una temporada amb gran exigència 
de partits a totes les competicions. 

 Fer el seguiment del planter, especialment amb 
retransmissions en directes de les fases finals al final de 
la temporada. 

 Iniciar les retransmissions en streaming dels Sectors 
estatals organitzats al Palau d’esports. 

 Produir 14 vídeos propis al canal del BMG a 
YouTube: https://www.youtube.com/user/BMGoficial 

 Crear noves seccions regulars amb continguts 
audiovisuals: #1DiaAmb (dedicada als primers equips) i 
#ValorsBMG (dedicada al planter). 

 Donar resposta a les exigències comunicatives de la 
Federació, Asobal i EHF, així com dels mitjans de 
comunicació. 

 Fer visibles els nostres patrocinadors i 
col·laboradors. 

 Diversificar els continguts del newsletter com a mitjà 
de comunicació intern i extern [vegeu el punt 4]. 

 

2. Coordinació i creixement de la comunicació a les xarxes socials 

 

Què s’ha fet? 

 S’ha donat continuïtat al bon treball de les últimes 6 
temporades. 

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

 S’han potenciat els seguiments en directe dels partits 
a Twitter: tots els partits del Fraikin i del BMG Femení, 

28% 

41% 

31% 

Distribució dels seguidors a xarxes 

socials  

 

(Seguidors totals: 26.793) 

 

Facebook Twitter Instagram 

https://www.youtube.com/user/BMGoficial
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així com els Campionats de Catalunya, Sectors Estatals i 
les fases finals dels planter. 

 S’han potenciat els continguts per Instagram a través 
de les Stories. 

 

 

Què s’ha aconseguit? 

 Twitter (1/09): 10.914 (+ 9%).  

 Facebook (1/09): 7.557 (+ 6,2%).  

 Instagram (1/09): 8.322 (+ 15,8%).  

 Seguidors totals (1/09): 26.793 (+ 10,1%).  

 Ser el 3r club d’handbol de l’Asobal amb més 
seguidors a les xarxes socials i el 1r a DH Femenina. 

 Ser el 2n club d’handbol amb més seguidors a 
Instagram. 
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3. Actualització i gestió de la web del BMG i de la GCup 

 

Què s’ha fet? 

 S’ha gestionat i actualitzat la web del BMG i de la 
GCup: horaris, resultats, notícies, plantilles, tornejos, etc 

 

Què s’ha aconseguit? 

 Consolidar la web com a eina de projecció exterior 
de la imatge del Club i de la Granollers Cup. 

 

Què falta per fer? 

 Remodelar alguns apartats de la web de la GCup per 
a fer-los més pràctics i atractius. 

 Publicar la versió en anglès de la web del BMG. 

 

4. Dinamització del butlletí del Club (newsletter) 

 

Què s’ha fet? 

 S’ha mantingut una freqüència d’enviament setmanal 
(durant la temporada). 

 S’ha consolidat la varietat dels continguts inclosos al 
newsletter. 

 S’ha donat més visibilitat a les propostes dels 
patrocinadors. 

 S’ha actualitzat regularment la base de dades de 
receptors del newsletter. 
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Què s’ha aconseguit? 

 Número total de newsletter enviats (setembre 2017-
agost 2018): 26. 

 Número de receptors del newsletter: 
aproximadament 1.101 (1.011 a l’anterior temporada). 

 

5. Impuls de les xarxes socials específiques de la Granollers Cup 

 

Què s’ha fet? 

 S’ha consolidat el seguiment en directe durant la 
setmana del torneig. 

 S’ha treballat perquè Twitter sigui el canal bàsic 
d’informació i seguiment durant la setmana del torneig. 

 S’ha creat un compte d’Instagram de la GCup. 
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Què s’ha aconseguit? 

 Assolir un impacte mediàtic significatiu, a nivell local, 
comarcal i autonòmic. 

 Potenciar twitter com a canal fonamental de 
seguiment i visibilització de les diferents cares i 
protagonistes del torneig. 

 Publicar seccions, entrevistes i cròniques diàries del 
torneig a la web.  

 Assolir una bona participació a Instagram, amb més 
de 400 fotografies penjades pels participants al hashtag 
#GCup2016 o #GranollersCup2016 (500 l’edició 
anterior). 

 Consolidar el creixement en seguidors: 

o Twitter GCUP (1/09): 2.183 (+15,8%).  

o Facebook GCUP (1/09): 8.127 (+8,4 %).  

o Instagram  GCUP (1/09): 2.126 

 

 

2126 
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Evolució dels seguidors GCup 

1 de setembre de 2014 1 de setembre de 2015 1 de setembre de 2016 

1 de setembre de 2017 1 de setembre de 2018 



 

 

 

 

Junta Directiva del BM Granollers 

 Memòria 2017-2018 

41  

 

6. Actualització de l’article del BMG a Viquipèdia 

 

Què s’ha fet? 

 S’ha actualitzat la informació sobre el BMG a la 
Viquipèdia en 2 idiomes (després de la posada al dia 
que es va realitzar fa 3 temporades): català i castellà: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Balonmano_Granollers 

 

Què falta per fer? 

 Millorar l’apartat d’història del club i la visualització 
d’algunes dades. 

 Actualitzar la versió en anglès. 

 Incorporar l’escut i algunes imatges clau. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Balonmano_Granollers
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Eix 2 
 

AMPLIACIÓ DE LA MASSA SOCIAL I 

DINAMITZACIÓ INTERNA 

 

 

 

 

1. Consolidació del treball de foment dels valors 

 

Què s’ha fet? 

 S’han produït calendaris i pancartes adreçats al 
planter i a tota la massa social, per a visualitzar els 
valors del Club. 

 S’ha donat suport a les activitats del grup de pares i 
mares per tal que es consolidi i creixi. 

 S’ha creat la sèrie d’audiovisuals #valorsBMG. 
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Què queda per fer? 

 Crear una bossa de voluntaris que ajudin el club en 
les tasques de foment dels valors i altres. 

 

2. Creació del BMG Special 

 

Què s’ha fet? 

 S’ha treballat amb DeManoEnMano per constituir el 
primer equip BMG Special, que començarà a entrenar i 
jugar durant la temporada 2018-2019. 

 S’ha treballat per aconseguir els ingressos 
necessaris per afrontar el projecte. 

 

 

3. Reconeixements, comiats i homenatges 

 

Què s’ha fet? 

 S’ha seguit el protocol de recomanacions i 
reconeixements per millorar el comiat dels jugadors que 
marxen del Club que es va elaborar fa 3 temporades. 

 S’ha donat suport a la l’Associació d’exjugadors i 
exjugadores del BMG sempre que ha calgut. 

 S’ha ampliat els actes de reconeixement i comiat a 
tots els tècnics del planter que deixen el club. 



 
4. Impuls de l’ambientació als partits del Palau 

 

Què s’ha fet? 

 S’han treballat en la dinamització de les 
presentacions dels equips en partits puntuals i en la 
creació d’un grup d’animació jove. 

 S’ha col·laborat amb entitats de la ciutat i la comarca 
perquè assisteixin als partits al Palau. 

 S’ha convidat a assistir al Palau a diversos 
col·lectius: escoles, clubs d’esport, patrocinadors... 

 

Què s’ha aconseguit? 

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

 

Què queda per fer? 

 Estabilitzar el grup d’animació al Palau. 

 Augmentar la implicació dels jugadors del planter 
(especialment, de la fase de tecnificació) en 
l’ambientació del Palau. 

 Enfortir la relació amb entitats i associacions de 
Granollers. 

 Millorar en general l’ambient del Palau d’Esports als 
partits a casa. 
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Eix 3 
 

ESDEVENIMENTS  

 

 

 

1. Agenda social dels primers equips 

 

Què s’ha fet? 

 S’han organitzat activitats de caire social amb la 
participació dels jugadors/es: visita a l’Hospital, a la 
residència de REIR, a patrocinadors, a escoles, 
participació a l’assaig de Xics, partits Polseres Candela, 
sopar solidari BMGXefs, etc. 

 

Què queda per fer?  

 Organitzar una agenda pautada i calendaritzada per 
a tota la temporada. 
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 Incrementar la presència de la marca BMG a la 
ciutat. 

 

2. Espai-Museu del BM Granollers 

 

Què s’ha fet? 

 S’ha treballat per elaborar el relat museístic i 
recopilar els materials que integraran l’Espai Museu del 
BMG al vestíbul Palau d’Esports, en col·laboració amb 
l’Ajuntament. 

 

Què queda per fer? 

 Iniciar l’execució del projecte. 

  

3. Creació de la Comissió del 75è Aniversari (1944-2019) 

 

Què s’ha fet? 

 S’han elaborat les primeres propostes per al 75è 
aniversari.

 

 

 

 

 


