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INTRODUCCIÓ GENERAL  

 

• TRIA DEL TEMA 

 

◦  En primer lloc, abans de començar el treball, vaig haver de triar el tema. En un principi, 

volia treballar en un àmbit pel que em sentís atret. Vaig pensar en la natura o l'esport. 

Primer em vaig decantar per la natura, ja que els temes com els animals o les plantes 

m'apassionen i els trobava temes en els que podia investigar. Però finalment vaig pensar 

que preferia dedicar la recerca a l’àmbit del meu esport, que és l'Handbol. 

 

◦  Vaig pensar què podia investigar en aquest àmbit. Primer de tot, vaig veure que ho podia 

relacionar amb una de les meves assignatures preferides: l'economia. Com podia fer-ho? 

Directament vaig pensar en els pressupostos dels equips. 

◦  Després, vaig pensar que un altre camp a investigar seria el dels jugadors. Com podia 

fer-ho? Doncs realitzant un estudi acurat dels diferents participants de la lliga per tal de 

poder veure en quin o quins equips hi havia els millors.  

◦  Finalment, només em quedava formular la meva hipòtesi, i havia de trobar un equip a 

investigar. Directament, vaig pensar en la secció d'handbol del FC. Barcelona.  

 

• HIPÒTESI: 

 

◦  Quan ja sabia els aspectes de l'Handbol que volia treballar, vaig intentar plantejar la 

meva hipòtesi. Després d'uns quants intents, vaig triar la definitiva, que reflectia la part 

econòmica, la dels jugadors i la del Barcelona, que és la següent:  

 

▪  “La lliga ASOBAL acabarà sent un monopoli de la secció d'handbol del F.C. 

Barcelona tant pel que fa als jugadors que formen la plantilla com per l'economia 

del club” 

◦  Per tant hauré d'estudiar els jugadors i els pressupostos dels diferents equips que 

participen en la lliga espanyola d'Handbol per poder comparar-los.  
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INTRODUCCIÓ AL TEMA  
 

• La lliga ASOBAL (Història) 
 

◦  La lliga ASOBAL és la màxima competició espanyola en què pot participar un equip. Va 

ser fundada el 18 de Maig de 1984. Uns mesos més tard, es va dur a terme la primera 

Junta General Extraordinària, en la qual va quedar establerta la seva primera Junta 

Directiva, formada per: 

▪  President: Jaume Rodríguez (Granollers) 

▪  Vicepresident: Enrique Cerezo (At. Madrid) 

▪  Secretari: Manuel Muñoz (Tecnisan) 

▪  Tresorer: Beñardo Garcia (Bidasoa) 

▪  Vocal: Francesc Catot (Barcelona) 

 

◦  Els clubs que van intervenir en la creació d'aquesta lliga, que actualment és considerada 

per molta gent la millor lliga del món, van ser els següents: 

▪  C.BM. GRANOLLERS 

▪  MÁLAGA BALONMANO 

▪  C.D. BIDASOA 

▪  G.D. TEKA 

▪  C.B. TECNISAN 

▪  S.D. TEUCRO 

▪  F.C. BARCELONA 

▪  BETI-ONAK 

▪  AT. DE MADRID 

▪  C. NARANCO 

▪  C.D. CAJAMADRID 

▪  TENERIFE 3 DE MAYO 

▪  BM. VALLADOLID 

◦   Cal afegir que la majoria d'aquests equips han acabat desapareixent durant aquests anys 

degut als deutes econòmics. Actualment, només 4 d'aquells 13 equips segueixen lluitant 

per la lliga: Bidasoa, Barcelona, Granollers i Valladolid. 



TTrreebbaall ll   ddee  RReecceerrccaa  JJoorrddii   RRooss  MMoollaass  LL''HHaannddbbooll   ii   llaa  ll ll iiggaa  AASSOOBBAALL 

5 

• La lliga ASOBAL (En l’actualitat): 

◦  Actualment a la lliga ASOBAL hi participen 16 equips, que són: 

▪   BM. Guadalajara  

▪   Fraikin Granollers  

▪   Cuatro Rayas Valladolid  

▪   Globalcaja C. Encantada  

▪   Frigoríficos Morrazo 

▪   Bidasoa Irún 

▪   Villa Aranda 

▪   Fertiberia Puerto Sagunto 

▪   Ángel Ximénez 

▪   BM. Aragón 

▪   Juanfersa Grupo Fegar 

▪   Reale Ademar León 

▪   Helvetia Anaitasuna 

▪   BM. Huesca 

▪   Naturhouse La Rioja 

▪   FC. Barcelona 

 

• El meu principal objectiu és comprovar si el Barcelona, actualment, és l’únic favorit per 

guanyar la present i les pròximes edicions de la lliga, tant per l'economia com per la qualitat 

dels seus jugadors. És per això que, a la vista dels resultats de la lliga i de la informació que 

obtindré durant el treball, podré extreure’n una sèrie de conclusions que em permetran 

confirmar o refutar la meva hipòtesi.  
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TREBALL DE RECERCA  

• Per començar el meu treball hauré d'estructurar-lo en dues parts.  

◦  En la primera part hi constarà l'estudi sobre els diferents jugadors dels equips de la lliga. 

Com ho faré? En primer lloc, començaré pels jugadors estrangers. Crec que es podria 

relacionar directament amb l'economia del club o l’equip, ja que portar un jugador de 

l'exterior a Espanya costa una sèrie de diners que no tots els clubs es poden permetre. 

Quan acabi aquest estudi, miraré quines altres variables puc estudiar en referència a 

l'àmbit dels jugadors.  

◦  En la segona part hi constarà l'estudi dels diferents pressupostos dels equips de la lliga 

de les últimes tres edicions. Com ho faré? Hauré de comparar els pressupostos totals de 

la lliga de les diferents temporades, el pressupost del Barcelona respecte dels altres 

equips i el percentatge del pressupost de l'equip Barcelonès respecte del total.  

• Un cop planificat el meu treball, només em queda començar a treballar. 

 

ANÀLISI DELS JUGADORS ESTRANGERS 

• Per poder començar aquest estudi, hauria de crear una sèrie de paràmetres per tal d'ajustar 

les dades que recolliré. Hauré de decidir quantes temporades vull estudiar i els equips que 

vull investigar. Primer de tot, penso que hauria de contactar amb la Secretaria de l’ASOBAL 

de Barcelona per obtenir les dades dels equips de les últimes cinc edicions, perquè penso 

que seria una mostra més representativa. Quan envio el missatge:  

 

Bon dia Montse! Sóc el Jordi Ros, un estudiant de l'Escola Elisabeth de Salou i en aquests moments estic realitzant el 

meu TDR. El meu tutor és el Jordi Vergés, i em va recomanar que contactés amb tu per recollir dades. El meu Treball 

de Recerca va dirigit al canvi de jugadors estrangers en els equips que actualment estan a la Lliga Asobal i a 

l'economia d'aquests equips. 

 

Per tant, vull contactar amb tu, per si seria possible aconseguir aquestes dades:  

•Els Jugadors dels equips de la Lliga ASOBAL (actuals) en els últims cinc anys. 

•Per últim, m'agradaria saber de quants diners disposen cada equip de la lliga per continuar lluitant pel títol.  

 

Sé que algunes d'aquestes dades són confidencials, però m'ajudarien molt a continuar el meu treball de recerca. Moltes 

gràcies Montse! Salut! 

Jordi Ros Molas 
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La resposta de la secretària va ser clara: “No disposem del temps suficient per reunir aquestes 

dades”. Així doncs decideixo continuar per un altre camí. 

• La secretària, també em va dir que aquestes dades constaven a la pàgina oficial de la Lliga. 

Quan em decideixo a iniciar la cerca, veig que només puc obtenir dades dels tres últims 

anys, és a dir, de fa dues temporades, de la temporada passada i de la actual. És per això que 

em decideixo a reduir les meves investigacions només a aquestes tres edicions i centrar-les 

exclusivament en els equips que participen en l’actual edició .  

• Per començar, introduiré unes taules que em permetran organitzar de manera més adequada 

les dades dels jugadors estrangers amb els seus respectius equips.  

Temporada BM. Guadalajara 
(5-4-2)  

Fraikin Granollers 
(3-3-4) 

Cuatro Rayas 
Valladolid (2-3-6) 

Globalcaja 
C.Encantada  

(4-5-11) 

XXIV  Novica Rudovic (MNE) 
Alen Blazevic (CRO) 

 
 

Aidenas Malasinskas 
(LTU) 

Drasko Nenadic (SRB) 
Reznicek Tomas (CZE) 

Nicklas Grundsten (SWE) 
 
 

Patrick Lykke Eilert (DEN) 
Marko Krivokapic (SRB) 

Tin Tokic (SLO) 
Guillaume Joli (FRA) 
Davor Cutura (SRB) 
Ivan Nikcevic (MNE) 

 
 

Richard Kappelin (SWE) 
Aurelijus Sabonis (LTU) 
Agustin Bernardo Robert 

(ARG) 
Federico Gastón Fernandez 

(GER) 
Gintaras Cibulskis (LTU) 
Jorge Luis Paván López 

(CUB) 
Juan Pablo Fernandez 

(GER) 
Guillermo Corzo Gómez 

(CUB) 
Ionut Stefan Georgescu 

(ROU) 
Rafael Da Costa Capote 

(CUB) 
Richard Kappelin (SWE) 

 
 

XXIII  Drasko Nenadic (SRB) 
Milan Rasic (SRB) 

Alen Blazevic (CRO) 
Obrad Radulovic (SRB) 

Jorge Filipe (POR) 
 
 

Aidenas Malasinskas 
(LTU) 

Nikola Lazic (SRB) 
Nicklas Grundsten (SWE) 
Rodrigo Salinas Muñoz 

(CHI) 
 
 

Milos Bozovic (MNE) 
Patrick Lykke Eilert (DEN) 
Marko Krivokapic (SRB) 

 
 

Stefan Cavor (MNE) 
Federico Gastón Fernandez 

(GER) 
Ionut Stefan Georgescu 

(ROU) 
Guillermo Corzo Gómez 

(CUB) 
Juan Agustin Vidal(ARG) 

 
 

XXII  Cesar Augusto Oliveira de 
Almeida (BRA) 

Jorge Filipe (POR) 
Alexandro Pozzer (BRA) 
Ales Abrao Silva(BRA) 

Guilherme Valadao Gama 
(BRA) 

 
 

Nicklas Grundsten (SWE) 
Rodrigo Salinas Muñoz 

(CHI) 
Matias Carlos Schulz 

(ARG) 
 
 

Milos Bozovic (MNE) 
Guillermo Corzo Gómez 

(CUB) 
 
 

Vladan Lipovina (MNE) 
Gonzalo Matias Viscovich 

(ITA) 
Leo Renaud-David (FRA) 

Vuk Milosevic (SRB) 
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Temporada Frigoríficos 
Morrazo (2-3-3) 

Bidasoa Irún (0-0-
2) 

Villa Aranda  
(/-1-2) 

Fertiberia Puerto 
Sagunto (1-2-2) 

XXIV  Felix Peter Schmidl 
(GER) 

Mile Mijuškovic (MNE) 
Alen Muratovic (MNE) 

18 

Filip Kallman (SWE) 
Juan Agustin Vidal 

(ARG) 

Martin Ariel Doldan 
(ITA) 

Ilija Sladic (SRB)  
 

Michael Apelgren 
(SWE)  

Sasa Dukic (SRB)  

XXIII  János Levente Hálasz 
(HUN)  

Marko Lasiça (MNE) 
 Kai Feldmann (GER) 

 
 

 Ilija Sladic (SRB)  Mirko Milasevic (MNE) 
Danil Chernov (RUS)  

XXII  Marko Lasiça (MNE) 
Dzmitry Chystabayeu 

(BY) 
 

 NO DADES Bojan Stefanovic (SRB)  

     

Temporada Ángel Ximénez (/-
/-1) 

BM. Aragón  
(1-1-1) 

Juanfersa Grupo 
Fegar (/-1-4) 

Reale Ademar 
León (6-7-5) 

XXIV  Stanislav Demovic 
(SVK) 

Iount Sebastian Orban 
(ROU) 

Djordje Golubovic 
(SRB)  

Amir Cakic (BIH)  
Adam Savic (BIH)  

Santiago Abel Acetti 
Falcone (ITA)  

Predaj Vejin (SRB) 
Matej Asanin (CRO) 
Alexandr Tatarintsev 

(RUS) Leonardo 
Domenech de Almeida 

(BRA)   
Pedrag Dacevic (SRB)  

XXIII   Richard Kappelin 
(SWE)  

Santiago Acetti (ARG) Djordje Golubovic 
(SRB)  

Raul Nantes Campos 
(BRA) 

Felipe Borges Dutra 
Ribeiro (BRA)  

Alexandr Tatarintsev 
(RUS) 

Faruk Vrazalic (BIH)   
Vladimir Vranjes (BIH)  

Matej Asanin (CRO)  

XXII   Gabor Grebenar 
(HUN) 

 Adrien Dipanda (FRA) 
Denis Krivochlykov 

(RUS)  
Felipe Borges Dutra 

Ribeiro (BRA)  
Martin Stranovsky 

(SVK) 
Dalibor Cutura (SRB)  
Venio Losert (CRO)  
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Temporada Helvetia 
Anaitasuna (4-3-

2) 

BM Huesca  
(3-1-0) 

Naturhouse La 
Rioja (5-5-6) 

F.C. Barcelona  
(7-6-9) 

XXIV  Rolandas Bernatonis 
(LTU)  

Bozidar Nadoveza 
(SRB) 

Cap Thiagus Petrus 
Gonçalves Dos Santos 

(BRA)  
Aidenas Malasinskas 

(LTU)  
Jorge Luis Paván López 

(CUB)  
Arthur Malburg 

Patrianova (BRA) 
Rafael Da Costa Capote 

(CUB) 
Patrick Lykke Eilert 

(DEN)  

Jesper Brian Noddesbo 
(DEN)  

Cedric Sorhaindo (FRA) 
Magnus Jernemyr 

(SWE) 
Martin Stranovsky 
(SVK) Danjel Saric 

(BIH) 
Mickaël Robin (FRA) 

Nikola Karabatic (FRA)  
Michal Kasal (CZE)  
Kiril Lazarov (MKD)  

XXIII  Rolandas Bernatonis 
(LTU)  

Bozidar Nadoveza 
(SRB) 

Matias Carlos Schulz 
(ARG)   

Stanislav Demovic 
(SVK) 

Thiagus Petrus 
Gonçalves Dos Santos 

(BRA)  
Jorge Luis Paván López 

(CUB)  
Ales Abrao Silva (BRA) 
Marko Curuvija (SRB) 
Rafael Da Costa Capote 

(CUB) 

Jesper Brian Noddesbo 
(DEN)  

Cedric Sorhaindo (FRA) 
Magnus Jernemyr 

(SWE) 
Martin Stranovsky 
(SVK) Danjel Saric 

(BIH)  
Johan Sjostrand (SWE) 

XXII  Rolandas Bernatonis 
(LTU)  

Bozidar Nadoveza 
(SRB) 

Pierre-Yves Ragot 
(FRA)  

Matias Carlos Schulz 
(ARG)   

Milos Pesic (SRB) 
Federico Matias Vieyra 

(ARG) 
Blaz Voncina (SLO)  

Thiagus Petrus 
Gonçalves Dos Santos 

(BRA)  
Ales Abrao Silva (BRA) 

Nikola Prce (CRO) 
Filip Kallman (SWE) 

Marko Curuvija (SRB)  

Jesper Brian Noddesbo 
(DEN)  

Cedric Sorhaindo (FRA) 
Magnus Jernemyr 

(SWE) 
Marco Antonio Oneto 

Zúñiga (ITA) 
Konstantin Igropulo 

(RUS)  
Danjel Saric (BIH)  

Johan Sjostrand (SWE) 
 

• En les taules anteriors s’hi indiquen els jugadors estrangers dels diferents equips de la lliga 

ASOBAL durant les últimes tres edicions. Les xifres que hi ha al costat del nom de l'equip 

corresponen al nombre de jugadors estrangers de cadascuna de les temporades. Al costat de 

cada jugador s'hi pot veure la seva nacionalitat.  

 

• A continuació, després d'agrupar els jugadors en diferents taules per tal de tenir-los ordenats, 

compararé els jugadors estrangers del Barcelona amb els de la resta d’equips de la lliga, per 

poder demostrar que l'equip català té el percentatge més alt respecte del de la resta en aquest 

àmbit dels jugadors procedents de l'exterior.  
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• En la gràfica de dalt s'hi veuen representats els resultats referents als jugadors estrangers 

dels equips de la lliga ASOBAL de la temporada 2011-12. El Barcelona té un percentatge 

total del 16% en referència al total de jugadors estrangers de la lliga (100%). És el 

percentatge més alt, però tot i així no destaca sobre la resta. Per tal de poder afirmar que 

l'equip català és el que té major percentatge de jugadors d'altres països, hauré de fer la 

comparació amb les dades de l'any passat i d'aquest. 

• En la gràfica de dalt es pot observar perfectament com el percentatge de l'equip barcelonès 

baixa respecte el total en la temporada 2012-13,  i que equips com l'Ademar, l'arriben a 

superar. El Barcelona només té un percentatge del 13%, mentre que l'equip lleonès el supera 

en un 3%. Com que segueixo sense poder afirmar aquesta part, hauré de fer l'última gràfica 

referent a la temporada actual. 
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• En la gràfica de dalt hi ha els percentatges dels jugadors estrangers de cada equip respecte 

del total d'estrangers de la lliga de l’actual temporada 2013-14. El Barcelona només té un 

15% respecte del total, i el Globalcaja, el supera amb un 18%.  

• Per tant, podré dir que aquestes dades no són representatives per poder afirmar la meva 

hipòtesi, ja que el Barcelona té un percentatge bastant alt, però no gaire diferenciat respecte 

del dels altres equips. Fins i tot hi ha equips que el superen, com l'Ademar i el Globalcaja. 

L'única cosa que puc extreure’n és la següent conclusió: no hauria de mirar tant per la 

quantitat de jugadors, sinó per la qualitat d’aquests. Com ho podria fer? La solució ha sigut 

ràpida: Caldrà fer un estudi de tots els jugadors que han estat cridats per jugar amb la seva 

selecció nacional absoluta, és a dir, de tots els jugadors internacionals.   

 

 ANÀLISI DELS JUGADORS INTERNACIONALS 

• Per fer aquest estudi hauré d'investigar quins jugadors dels setze equips que participen a la 

present edició de la lliga ASOBAL han estat convocats per les seves respectives seleccions. 

Per fer això hauré de buscar a la pàgina web oficial de la Lliga quants jugadors han estat 

convocats per les seleccions absolutes del seu país. En aquest cas, només agafaré els 

jugadors actuals, és a dir, que aquest any estan competint amb l'equip. 

• Per començar aquest estudi, hauré d'agrupar els jugadors internacionals en taules per tal 

d'organitzar-ho millor.  
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Temporada BM. Guadalajara 
52 

Fraikin Granollers 
112 

Cuatro Rayas 
Valladolid 140 

Globalcaja 
C.Encantada 85 

XXIV  Alex Abrao Silva (BRA) 
(48 (BRA)) 

Diego Moyano Chicoy 
(ESP) (4 (ESP)) 

Matías Carlos Schulz 
(ARG) (112 (ARG)) 

Fernando Hernandez 
Casado (ESP) (120 

(ESP))   
José Angel Delgado 

Ávila (ESP) (18 (ESP)) 
Milos Bozovic (MNE) 

(2 (MNE)) 

Gonzalo Matias 
Viscovich (ITA) (83 

(ITA))  
Vladan Lipovina (MNE) 

(2 (MNE)) 

Temporada Frigoríficos 
Morrazo 53 

Bidasoa Irún 45 Villa Aranda 25 Fertiberia Puerto 
Sagunto 54 

XXIV  Alen Muratovic (MNE) 
(38 (SRB)/(53 (MNE)) 

Juan Agustín Vidal 
(ARG (45 (ARG)) 

Oswaldo Dos Santos 
Maestro (ESP) (25 

(BRA)) 

Darko Dimitrevski 
(MKD) (46 (MKD))  

Sergio Berrios Martos 
(ESP) (3 (ESP))  

Michael Apelgren 
(SWE) (5 (SWE)) 

Temporada Ángel Ximénez 0 BM. Aragón 218 Juanfersa Grupo 
Fegar 145 

Reale Ademar 
León 146 

XXIV  CAP Demetrio Lozano Jarque 
(ESP) (218 (ESP)) 

Santiago Abel Acetti 
Falcone (ITA) (26 

(ARG))  
Máximo Cancio Casas 

(ESP) (14 (URU)) 
Adam Savic (BIH) (2 

(BIH))  
Amir Cakic (BIH) (103 

(BIH)) 

Gonzalo Matias Carou 
Marcel (ESP)  (131 

(ARG)) 
Pedrag Dacevic (SRB) 

(15 (SRB)) 

Temporada Helvetia 
Anaitasuna 98 

BM Huesca 0  Naturhouse La 
Rioja 186 

F.C. Barcelona 
1126 

XXIV  Pedrag Dacevic 
SRB (70 (LTU)) 

Bozidar Nadoveza 
(SRB) (28 (SRB)) 

CAP Rubén Garabaya Arenas 
(ESP) (168 (ESP))  

Angel Romero 
Rodríguez (ESP) (4 

(ESP))  
Jorge Martinez Martinez 

(ESP) (14 (ESP)) 

Arpad Sterbik Capar 
(ESP) (28 (ESP)) (115 

(SRB))  
Jesper Brian Noddesbo 

(DEN) (155 (DEN)) 
Cedric Sorhaindo (FRA) 

(102 (FRA))  
Danjel Saric (BIH) (50 

(SRB))  
Nikola Karabatic (FRA) 

(161 (FRA)) 
Kiril Lazarov (MKD) 

(135 (MKD))  
Viran Morros de Argila 

(ESP) (32 (ESP))  
Eduardo Gurbindo 
Martínez (ESP) (16 

(ESP)) 
Daniel Sarmiento Melián 

(ESP) (18 (ESP)) 
Raul Entrerrios 

Rodriguez (ESP) (113 
(ESP)) 

Víctor Tomás González 
(ESP) (71 (ESP)) 

Juan García Lorenzana 
(ESP) (158 (ESP)) 
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• A la taula anterior hi podem observar els jugadors que han estat convocats alguna vegada 

per jugar a la seva selecció nacional absoluta de tots els equips de l’actual edició de la lliga 

ASOBAL. Com podem observar, el Barcelona és dels que té més jugadors internacionals.  

• Després de recollir les dades a la taula, vaig realitzar el gràfic de la pàgina anterior, que 

representa el percentatge de jugadors de cada equip que han estat convocats per la seva 

selecció. El Barcelona té més d'un quart dels jugadors internacionals, és a dir, un 29%. 

Aquest percentatge és molt elevat envers la resta, entre els que  només hi ha dos equips que 

arribin a un 10%. Els altres tenen un percentatge inferior al deu.  

• Una vegada recollides aquestes dades, vaig pensar que podria aprofundir més en aquest 

aspecte. És per això que vaig decidir interpretar aquestes dades d'una altra manera: no vaig 

mirar tant pels jugadors que havien estat convocats, sinó per la quantitat de cops que havien 

estat cridats pel seleccionador. A les anteriors taules de jugadors internacionals hi ha el nom 

del jugador, la seva nacionalitat i els cops que ha estat seleccionat.  

5%2%
7%

5%
2%
2%

10%

7%
2%

10% 5%
5%

7%

29%

Jugadors convocats a la seva selecció absoluta

Temporada XXIV
BM. Guadalajara Fraikin Granollers

Cuatro Rayas Valladolid Globalcaja C. Encantada

Frigoríficos Morrazo Bidasoa Irun

Villa Aranda Fertiberia Puerto Sagunto

Ángel Ximénez BM. Aragón

Juanfersa Grupo Fegar Reale Ademar León

Helvetia Anaitasuna BM. Huesca

Naturhouse La Rioja FC. Barcelona
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• Com podem comprovar, el Barcelona supera amb gran diferència la resta d'equips. Un 45% 

de les vegades que han cridat als jugadors internacionals de la lliga ASOBAL ha estat a 

jugadors d'aquest equip. Considero que aquesta dada confirma amb escreix la meva hipòtesi 

en aquest apartat.  

• Per completar i millorar l’estudi, vaig veure que podia centrar la investigació en una altra 

dada. Abans havia realitzat l'estudi dels jugadors estrangers i dels internacionals. Ara volia 

centrar-me només en els de casa, els espanyols. Per recollir aquestes dades, necessitava les 

convocatòries de la Selecció espanyola absoluta dels últims dos Mundials i dels últims dos 

Europeus.  

 

2%5%
6%

3%

2%
2%1%

2%

9%

6%

6%
4% 7%

45%

Vegades que han cridat els jugadors a les seleccions

Temporada XXIV

BM. Guadalajara Fraikin Granollers

Cuatro Rayas Valladolid Globalcaja C. Encantada

Frigoríficos Morrazo Bidasoa Irun

Villa Aranda Fertiberia Puerto Sagunto

Ángel Ximénez BM. Aragón

Juanfersa Grupo Fegar Reale Ademar León

Helvetia Anaitasuna BM. Huesca

Naturhouse La Rioja FC. Barcelona
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ANÀLISI DELS JUGADORS DE LA SELECCIÓ ESPANYOLA 

• Amb aquesta anàlisi volia demostrar que el percentatge de jugadors internacionals aportats 

pels equips de la lliga ASOBAL a la Selecció espanyola durant els últims quatre anys s'havia 

reduït en gran manera a causa de la marxa de molts jugadors a altres lligues Europees. És 

per això que vaig necessitar les convocatòries dels últims dos Mundials i els últims dos 

Europeus de l’equip nacional espanyol. Un cop tingui les dades ben organitzades, podré 

començar a extreure’n conclusions.  

 

Mundial 
2011 

Convocatòria 16 Dels quals eren al Barcelona 
6  

Dels quals eren a altres 
equips de la lliga espanyola 
10 

 Julen Aguinagalde 

Joan Cañellas 

Alberto Entrerríos 

Raúl Entrerríos 

Rubén Garabaya 

Roberto García Parrondo 

Juanín García 

Eduardo Gurbindo 

José Javier Hombrados 

Jorge Maqueda 

Viran Morros 

Albert Rocas 

José María Rodríguez 

Iker Romero 

Arpad Šterbik 

Cristian Ugalde  

Viran Morros 

Juanin Garcia 

Raúl Entrerríos 

Albert Rocas 

Iker Romero 

Cristian Ugalde 

Joan Cañellas (At. Madrid) 

Julen Aguinagalde (At. Madrid) 

Arpad Sterbik (At. Madrid) 

Alberto Entrerrios (At. Madrid) 

Eduardo Gurbindo (Valladolid) 

José Javier Hombrados (At. Madrid) 

Rubén Garabaya (Naturhouse) 

Roberto García Parrondo(At. Madrid) 

Jorge Maqueda (Aragón),  

José María Rodríguez (At. Madrid),  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6

10

Mundial 2011

convocatòria:

Jugadors del Barça

Jugadors de altres equips de la lliga 
ASOBAL

Jugadors d'equips estrangers



TTrreebbaall ll   ddee  RReecceerrccaa  JJoorrddii   RRooss  MMoollaass  LL''HHaannddbbooll   ii   llaa  ll ll iiggaa  AASSOOBBAALL 

16 

• Com es pot observar perfectament, al Mundial de 2011, 6 dels 16 jugadors eren del 

Barcelona, mentre que la resta estaven a altres equips de la lliga ASOBAL (majoritàriament 

a l'Atlètic de Madrid). 

 

Europeu 
2012 

Convocatòria 16 Dels quals eren al Barcelona 
6 

Dels quals eren a altres 
equips de la lliga espanyola 
9 

 Jose Javier Hombrados 

José Manuel Sierra 

Juanín García 

Cristian Ugalde 

Víctor Tomás 

Roberto García Parrondo 

Julen Aginagalde 

Ruben Garabaya 

Raúl Entrerríos 

Joan Cañellas 

Dani Sarmiento 

Eduardo Gurbindo 

Jorge Maqueda 

Iker Romero 

Alberto Entrerríos 

Viran Morros  

Juanín García 

Cristian Ugalde 

Víctor Tomás 

Raúl Entrerríos 

Dani Sarmiento 

Viran Morros 

José Javier Hombrados (At. Madrid) 

José Manuel Sierra (Valladolid) 

Roberto Garcia Parrondo(At. Madrid) 

Julen Aguinagalde (At. Madrid) 

Rubén Garabaya (Naturhouse) 

Joan Cañellas (At. Madrid) 

Eduardo Gurbindo (Valladolid) 

Jorge Maqueda (Aragón) 

Alberto Entrerríos (At. Madrid) 

 

 
• En aquesta taula podem veure que, dels 16 convocats, 6 segueixen sent del Barcelona i 9 

d'altres equips de la lliga (majoritàriament de l'Atlètic de Madrid). Com podem veure al 

gràfic, n'hi ha un de convocat que està jugant a l'estranger. Iker Romero ja havia marxat del 

Barcelona i aquest pas cap a fora podria fer que altres el seguissin.  

6

9

1

Europeu 2012

convocatòria:

Jugadors del Barça

Jugadors de altres equips de la lliga 
ASOBAL

Jugadors d'equips estrangers
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Mundial 
2013 

Convocatòria 16 Dels quals eren al Barcelona 
6 

Dels quals eren a altres 
equips de la lliga espanyola 
3 

 Alberto Entrerríos 

Albert Rocas, 

Jorge Maqueda 

Víctor Tomás 

Daniel Sarmiento 

José Manuel Sierra 

Julen Aguinagalde 

Arpad Sterbik 

Joan Cañellas 

Ángel Montoro 

Viran Morros 

Carlos Ruesga 

Antonio García 

Valero Rivera Folch 

Aitor Ariño 

Gedeón Guardiola 

Víctor Tomás 

Daniel Sarmiento 

Arpad Sterbik 

Ángel Montoro 

Viran Morros 

Aitor Ariño 

Carlos Ruesga (Ademar) 

Joan Cañellas (At. Madrid) 

Julen Aguinagalde (At. Madrid) 

 

 
 

• Aquesta taula representa la convocatòria de la selecció espanyola d'handbol pel Mundial del 

2013, que va guanyar amb una contundent victòria en la final contra la selecció danesa, una 

de les més fortes del món. Com es pot veure, 6 dels 16 jugadors seguien sent de l'equip 

català, mentre que només 3 es mantenien a altres equips de la lliga. Gairebé un 50% dels 

convocats estaven jugant en altres equips estrangers, és a dir, 7 dels 16 jugadors.  

6

3

7

Mundial 2013

convocatòria:

Jugadors del Barça

Jugadors de altres equips de la lliga 
ASOBAL

Jugadors d'equips estrangers
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Europeu 
2014 

Convocatòria 16 Dels quals eren al Barcelona 
5 

Dels quals eren a altres 
equips de la lliga espanyola 
0 

 Julen Aguinagalde 

Juan Andreu 

Joan Cañellas 

Raúl Entrerríos 

Antonio García 

Gedeón Guardiola 

Eduardo Gurbindo 

Jorge Maqueda 

Viran Morros 

Gonzalo Pérez de Vargas 

Valero Rivera 

Albert Rocas 

Daniel Sarmiento 

José Manuel Sierra 

Víctor Tomás 

Cristian Ugalde  

Raúl Entrerríos 

Eduardo Gurbindo 

Viran Morros 

Daniel Sarmiento 

Víctor Tomás 

 

–  

 

 
• L'última taula ens descriu quina va ser la convocatòria per l'Europeu de 2014. Es pot veure 

clarament com 5 dels 16 jugadors són del Barcelona, mentre que la resta (11) són d'altres 

equips estrangers.  

• Veient els resultats de les gràfiques queda clar que només el F.C. Barcelona ha pogut 

mantenir les aportacions de jugadors a la Selecció espanyola. La marxa d'Iker Romero a 

altres lligues va ser el primer símptoma de l’inici de la decadència de la Lliga ASOBAL, que 

des d’aleshores ha estat patint aquesta “fuga de talents” a la lliga Francesa i Alemanya. 

5

11

Europeu 2014

convocatória:

Jugadors del Barça

Jugadors de altres equips de la lliga 
ASOBAL

Jugadors d'equips estrangers
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• Aquesta seria la gràfica que ens permet veure en conjunt els resultats de l’estudi obtinguts 

de les convocatòries de la selecció espanyola dels últims quatre anys. En el Mundial 2011, 

es veu clarament com 6 dels 16 jugadors són del Barcelona, mentre la resta són d'altres 

equips de la lliga ASOBAL. En l'Europeu del 2012, Iker Romero és el primer jugador de la 

selecció provinent d’un equip estranger. Al Mundial de 2013 és on queda clar que la Lliga ja 

ha perdut la majoria dels talents de la Selecció espanyola, que han marxat a altres lligues 

estrangeres amb una millor situació econòmica i un nivell de competició més alt. Finalment, 

a l'Europeu de 2014, amb la caiguda de la convocatòria de Juanín García del Barcelona, que 

passa de 6 convocats a 5, la resta d’equips de la Lliga ja no aportarà cap jugador a la 

convocatòria, perdent definitivament la totalitat de les “estrelles”. A la Lliga espanyola 

només li queda observar com aquests jugadors marxen per guanyar-se la vida, perquè ja han 

descobert que a l’ ASOBAL no poden continuar cobrant com acostumaven. Molts creuen 

que acabarà convertint-se en un monopoli per part del Barcelona, sobretot després de la 

desaparició de l'Atlètic de Madrid. Altres, que la Lliga acabarà esdevenint una competició 

menor, que jugadors que mai haurien arribat a la màxima competició, hi podran arribar. En 

resum, la Lliga ha patit una forta decadència aquests últims anys però, se n’acabarà sortint? 

• Aquí acaba la meva anàlisi sobre els jugadors. Al final del treball explicaré la situació i 

n'extrauré les conclusions necessàries per tal de poder confirmar o refutar la meva hipòtesi.   

 

Mundial 2011 Europeu 2012 Mundial 2013 Europeu 2014
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Convocatória de la Selecció Espanyola d'Handbol

per a:

Jugadors del Barça

Jugadors que estan a altres equips 
de la lliga ASOBAL

Jugadors que estan a equips es
trangers
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ANÀLISI DEL PRESSUPOST 

• Un cop confirmada la part de la hipòtesi que deia que el Barcelona té i acabarà tenint els 

millor jugadors de la Lliga ASOBAL, passo a analitzar l’aspecte econòmic.  

• Per fer aquest estudi necessitaré les dades dels equips que van participar i estan participant 

en la lliga ASOBAL les últimes tres temporades. És per això que hauré de fer una recerca 

per Internet i buscar els pressupostos de tots els equips. Hauré de buscar quins equips hi han 

participat cada any i de quin pressupost disposaven. 

 

PRESSUPOST TEMPORADA 2011-2012 

• En primer lloc, vaig buscar els pressupostos de la temporada 2011-2012. Per això vaig anar 

cercant notícies, publicacions o en les mateixes pàgines web dels clubs en qüestió.  A 

mesura que vaig anar trobant les dades les vaig anar agrupant en aquesta taula:  

Equip Pressupost 2011-2012 Classificació Equips 
segons el  Pressupost 

Classificació lliga 
ASOBAL Temporada 
2011-2012 

FC. Barcelona 7.500.000 € 1 1 

Ciudad Real  3.300.000 € 2 2 

Valladolid 2.500.000 € 3 4 

BM. Aragón 2.250.000 € 4 5 

Reale Ademar 2.200.000 € 5 3 

Granollers 1.400.000 € 6 8 

Naturhouse 1.200.000 € 7 7 

Ciudad Encantada 1.000.000 € 8 6 

San Antonio 900.000 € 9 10 

E-Gim Antequera  800.000 € 10 15 

Toledo Balonmano 755.000 € 11 Abandona la lliga 

Puerto Sagunto 750.000 € 12 16 

BM. Guadalajara 715.000 € 13 14 

Alcobendas (Helvetia) 700.000 € 14 12 

Deportiva Arrate 540.000 € 15 Abandona la lliga 

Balonmano Torrevieja 520.000 € 16 9 

    

TOTAL 27.030.000 € / / 
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• De la taula anterior, podem extreure’n el següent gràfic de percentatges.  

 
• Sobre un pressupost total de 27 milions d'euros, el Barcelona ja tenia un percentatge d'un 

28%, és a dir, un total de 7.500.000 €. Aquestes dades ja eren prou alarmants, perquè més 

d'un quart del pressupost de la lliga el tenia l'equip català. L'equip que el seguia era el 

Ciudad Real, amb un 12% de pressupost respecte del total, és a dir, 3.300.000 €. La resta 

d'equips no arribaven al 10% de pressupost.  

• Una altra dada preocupant són les dues desaparicions d'equips de la Lliga per motius 

econòmics. El primer dels dos, el Toledo Balonmano, va haver de deixar el seu lloc a un 

altre equip que es pogués permetre pagar els diners necessaris per participar en la 

competició, baixant immediatament de categoria. L'altre, el Deportiva Arrate, va abandonar 

a meitat de temporada en no poder fer front als compromisos econòmics. Aquest club va 

desaparèixer desprès d'haver estat una sèrie d'anys jugant a gran nivell. 

  

 

28%

12%

9% 8%
8%

5%

4%

4%
3%

3%
3%

3%3%3%2%2%

Pressupost equips ASOBAL

Temporada 20112012
FC. Barcelona Ciudad Real (At. Madrid)

Valladolid BM. Aragón

Reale Ademar Granollers

Naturhouse Ciudad encantada

San Antonio EGim Antequera 

Toledo Balonmano Puerto Sagunto

BM. Guadalajara Alcobendas (Helvetia)

Deportiva Arrate Balonmano Torrevieja
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PRESSUPOST: TEMPORADA 2012-2013 

• A continuació vaig buscar les dades dels pressupostos de la temporada passada i agrupar-les 

adequadament en la següent taula. A continuació incorporo el gràfic que ens permetrà 

conèixer les diferències amb l'any anterior. 

Equip Pressupost 2012-2013 Classificació Equips 
segons el  Pressupost 

Classificació lliga 
ASOBAL Temporada 
2012-2013 

FC. Barcelona 8.000.000 € 1 1 

Atlético de Madrid 4.250.000 € 2 2 

Naturhouse 1.350.000 € 3 3 

Reale Ademar 1.210.000 € 4 4 

Valladolid 1.110.000 € 5 12 

BM. Aragón 1.025.000 € 6 5 

BM. Huesca 800.000 € 7 8 

Anaitasuna 650.000 € 8 7 

Globalcaja 600.000 € 9 9 

Granollers 541.000 € 10 6 

BM. Guadalajara 500.000 € 11 13 

Academia Octavio 500.000 € 12 15 

Puerto Sagunto 450.000 € 13 10 

Palma de Río 385.000 € 14 16 

Frigorificos Morrazo 370.000 € 15 14 

Villa Aranda 270.000 € 16 11 

    

TOTAL 22.011.000 € / / 
 

36%

19%
6%

5%

5%

5%

4%
3%

3%
2%2%2%2%2%2%1%

Pressupostos equips 

Temporada 20122013

FC. Barcelona BM. Atlético

Naturhouse Reale Ademar

Valladolid BM. Aragón

BM. Huesca Anaitasuna

Globalcaja Granollers

BM. Guadalajara Academia Octavio

Puerto Sagunto Palma de Rio

Frigorif icos Morrazo Villa Aranda
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• He de dir que trobo aquestes dades “estranyes”. En primer lloc, perquè no veig normal en 

una situació de crisi que els equips més forts (At. Madrid, Barcelona i Naturhouse) 

haguessin augmentat el seu pressupost. Podria entendre’s i considerar-se fins a cert punt 

raonable en els casos del Barcelona i  de l'Atlètic, que són dels equips econòmicament més 

potents, perquè tenen un equip de futbol jugant a la lliga BBVA, que els hi aporta molts 

diners. En segon lloc, perquè trobo molt exagerat que, mentre aquests equips augmenten el 

seu pressupost, d'altres com l'Ademar baixen en gairebé un milió el seu pressupost. I en 

tercer i últim lloc, perquè em sembla un canvi molt brusc respecte l'any passat. El pressupost 

total baixa de 27 a 22 milions.  El pressupost mínim d'un equip ha passat de 520.000 € 

(Balonmano Torrevieja) a 270.000 € (Villa Aranda) en un sol any.  

• En referència a la gràfica de la pàgina anterior, es pot veure com el Barcelona augmenta el 

seu pressupost respecte l'any anterior. Passa així d'un 28% a un 36% del pressupost total. 

Això es deu tant a l’increment del seu pressupost com a la disminució del de la resta 

d'equips.  

• Es podria dir que la crisi afecta moltíssim a aquest esport, ja que en un any els pressupostos 

han disminuït perillosament. S’ha arribat a un punt en què s’ haurà de decidir si es vol 

continuar, o destinar els diners a un altre lloc.  

 

PRESSUPOST: TEMPORADA 2013-2014 

• Finalment, he buscat els pressupostos i les classificacions de la present edició de la Lliga i 

els he agrupat en la següent taula, com havia fet amb els de les temporades anteriors. 

Incorporo també al final una gràfica que podrem comparar amb la dels dos anys anteriors 

Equip Pressupost (€) Classificació Equips 
segons el  Pressupost 

Classificació lliga 
ASOBAL Temporada 
2012-2013 

FC. Barcelona 6.000.000 € 1 1 

Naturhouse 1.135.000 € 2 2 

Reale Ademar 1.000.000 € 3 5 

BM. Aragón 850.000 € 4 10 

Granollers 841.000 € 5 3 

BM. Huesca 780.000 € 6 4 

Valladolid 528.841 € 7 14 
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BM. Guadalajara 520.000 € 8 7 

Globalcaja 510.000 € 9 6 

Ángel Ximénez 500.000 € 10 11 

Puerto Sagunto 435.000 € 11 15 

Bidasoa Irún 425.000 € 12 16 

Frigoríficos Morrazo 347.000 € 13 9 

Villa Aranda 270.000 € 14 13 

Anaitasuna 216.666 € 15 8 

Grupo Fegar 150.000 € 16 12 

    

TOTAL 12.013.507 / / 

 
 

• Comentaris a fer:  

◦  El Barcelona disminueix el seu pressupost 2 milions. Tot i així, el seu percentatge és 

superior al de l'any passat. Ha passat d'un 36% a un 41%. Això és degut a: 

▪  La disminució massiva de pressupostos de la resta d'equips. L'equip que segueix al 

Barcelona només disposa de 1.135.000 €. 

▪  La disminució del pressupost total, de 22 milions a només 12 milions.  

▪  La desaparició de l'Atlètic de Madrid, la segona potència econòmica de la lliga. 

41%

8% 7%
6%

6%

5%

4%

4%
4%

3%
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3%2%2%1%1%

Pressupost equips ASOBAL

Temporada 20132014

FC. Barcelona Naturhouse

Reale Ademar BM. Aragón

Granollers BM. Huesca

Valladolid BM. Guadalajara

Globalcaja Ángel Ximénez

Puerto Sagunto Bidasoa Irun

Frigorificos Morrazo Villa Aranda

Anaitasuna Grupo Fegar
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◦  El pressupost mínim d'un equip, aquest cop, disminueix de 270.000 € (Villa Aranda) a 

150.000 € (Juanfersa Grupo Fegar). 

 

• Aquestes dades són molt preocupants. No penso que sigui normal que el pressupost d'aquest 

any pateixi aquesta davallada. Només tenen 12 milions entre 16 equips, i el Barcelona té 

gairebé la meitat d'aquest total (41%). Sé que el segon equip econòmicament més fort ha 

desaparegut, és per això que han disminuït tant els pressupostos. Penso que si el Barcelona 

ha guanyat la lliga a falta de cinc jornades del final, sense ni haver empatat cap partit, és pel 

pressupost del que disposa per fer nous fitxatges, mantenir i millorar la plantilla. 

Evidentment, tampoc l’econòmica és l’única raó, perquè alguns equips que disposaven d'un 

pressupost superior al d'un altre han quedat per sota d'aquest. En són exemples el Valladolid, 

que disposava de 530.000 €, el setè pressupost en quantia, i ha quedat en catorzena posició, i 

el Juanfersa Grupo Fegar, que era el pressupost més baix de la lliga i ha quedat dotzè. 

• Aquí acaba el meu treball de recerca, és a dir, la part del treball en la que havia de trobar 

certa informació relacionada amb els jugadors i els pressupostos dels equips. A partir d'aquí, 

m'agradaria conèixer la opinió de certs referents en el món de l'Handbol.  
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TREBALL DE CAMP  

 

• Com ja he dit abans, vaig voler saber més sobre aquest tema, i per això vaig decidir 

entrevistar una sèrie de persones relacionades estretament amb el món de l’handbol, que em 

podrien ajudar a extreure les conclusions del meu treball. 

◦  En primer lloc als que han estat els meus primers entrenadors, que són el Jordi Vergés i 

l'Òscar Fernández.  

◦  També volia entrevistar a tècnics i entrenadors d'equips catalans, com són el Francesc 

Asensio,  el Xavier Sánchez i el Xavier Vilella (membres del staff  tècnic de l'OAR 

Gràcia Sabadell), el Toni Gerona i el Xavi Pascual (entrenadors respectivament del 

Barça B i del primer equip del F.C.Barcelona en l’actualitat).  

◦  Finalment, volia conèixer també l’opinió d'algun jugador o entrenador “famós” en 

aquest àmbit de l'handbol. És per això que vaig intentar entrevistar a l’Enric Masip, 

l’Andrei Xèpkin (Ex-jugadors internacionals del Barça) i al Valero Rivera (Ex-

entrenador del Barça i seleccionador espanyol que va obtenir la medalla d’or en el darrer 

Mundial celebrat).  

• Vaig haver de fer de fer un model d'entrevista, és a dir, unes mateixes preguntes per a totes 

les persones entrevistades. Finalment, després d'haver proposat diversos models, aquestes 

van ser les preguntes: 

1. Què opines sobre la desaparició d'un equip tant important com l'Atlètic de Madrid? 

Com creus que influirà en el nivell de la lliga ASOBAL? Penses que podria haver 

continuat amb l'ajuda d'algun espònsor? 

2. Aquest any s’ha produït la marxa de molts jugadors internacionals de la selecció 

espanyola a lligues d’altres països europeus, principalment per la desaparició de 

l'Atlètic de Madrid. Creus que això pot afectar la qualitat de la Lliga ASOBAL? Com 

penses que podria repercutir aquest aspecte en el rendiment de la selecció espanyola, 

actual campiona del món? 

3. La crisi econòmica que estem vivint porta les retallades també a l’àmbit de l’handbol. 

Enguany, tots els equips han hagut de reduir el seu pressupost. De quina manera opines 

que aquest aspecte pot afectar els bons planters de jugadors de què disposa l’Estat 

espanyol?  
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4. Continuant amb el tema dels pressupostos dels clubs. Creus que el fet que el de la secció 

d’handbol del Barça multipliqui per sis el del segon club de la lliga convertirà la 

present i les properes edicions de la lliga ASOBAL en un passeig per al club barcelonès? 

5. Quina creus que podria ser la sortida  d’aquesta situació? Com es podria redreçar 

aquesta fugida de talents cap a altres lligues europees que avui per avui destinen molts 

més diners a aquest esport? 

6. Finalment i per acabar, vols aportar algun altre comentari que creguis important 

relacionat amb aquest tema? 

• Un cop fetes aquestes entrevistes, m’havien de servir per extreure’n una sèrie de conclusions 

per poder confirmar o refutar la meva hipòtesi.  

• Començarem pels meus primers entrenadors, el Jordi Vergés i l'Òscar Fernández. 

 

Òscar Fernández  

 

Vaig decidir fer l'entrevista a l'Òscar ja que va ser el segon entrenador que vaig tenir i li tinc molta 

estima per la seva participació en la introducció d'aquest meravellós esport en la meva vida. Crec 

que sense el Jordi Vergés i l'Òscar Fernández avui no estaria fent el meu treball de recerca sobre 

l'handbol. És per això que volia saber la seva opinió respecte d’aquesta davallada econòmica que 

està patint la lliga i les seves conseqüències. L'Òscar ha estat treballant com a coordinador en 

l'handbol base del C.H. Cambrils, equip en el que estic jugant actualment. 

 

1. És la segona vegada que desapareix i això que era un equip d'aquests de tota  la vida de 

l'handbol a Madrid i ara va tornar a aparèixer per la desaparició també del Ciudad Real. 

És una llàstima per tot l'handbol. Era dels equips amb recursos econòmics, conjuntament 

amb el FCB. Això repercuteix en la marxa de jugadors de qualitat, que hauran d’emigrar 

a equips estrangers, sobretot alemanys. La resta d'equips ASOBAL no tenen aquest poder 

adquisitiu per pagar les fitxes d'aquests jugadors amb el qual el nivell de jugadors estrella 

baixa. És trist que a la capital de l'estat cap empresa hagi volgut invertir diners en el club 

referent de l'handbol nacional, però si no han invertit és perquè no veuen una rendibilitat 

a la lliga ASOBAL. Federació i Associació de clubs haurien de mirar per quin motiu és. 

2. La qualitat de jugadors estrella serà mes baixa, però donarà lloc a què puguin jugar molts 

jugadors d'equips cantera i que puguin demostrar el seu nivell creixent com a jugadors. 
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Perdrem qualitat sobretot al jugar competicions europees. Pot repercutir sobretot en els 

desplaçaments que s’hagin de fer per a les concentracions, però per nivell de joc no 

s’hauria de notar, és més, hauria de millorar, ja que competiran cada dia en competicions 

fortes i això els ha de fer millor jugadors i que puguin afrontar moments decisius de partit 

amb més seguretat.  

3. Als planters pot afectar en el finançament d’entrenadors, material, etc.., però crec que res 

més. L'handbol a l'Estat sempre ha sigut d'un nivell molt amateur amb els recursos, és a 

dir, els entrenadors no cobren grans sous (si tenen la sort de cobrar). Jo sincerament crec 

que els planters seguiran igual i sortiran reforçats, ja que la falta de diners iguala tots els 

clubs. 

4. Com hem pogut veure, aquesta lliga ha sigut un passeig per al Barça i seguirà així crec 

que uns quants anys més. Hem de pensar que el Barça B porta tres anys guanyant la lliga 

d'honor B i això que ells son mig amateurs. La lliga ASOBAL té un gran problema 

competitiu. 

5. Això són cicles esportius. Jo recordo que antigament la millor lliga de futbol  era el 

Calcio a Itàlia i amb els anys ha canviat. S'hauria de fer un plantejament a l’ASOBAL, 

per poder aportar diners a la resta de clubs o blindar els contractes dels jugadors 

emergents... Tot i així és complicat. 

6. En el tema de l'Atlètic he de dir que és un equip, no un club. A Madrid hi ha clubs 

històrics d'handbol com Getasur de Getafe, Alcobendas, Leganés.... als que es podria 

mirar de finançar per poder arribar a ASOBAL,  ja que tenen estructura de club i base. 

 

Jordi Vergés 

 

Vaig pensar en fer l'entrevista al Jordi Vergés, perquè va ser ell qui em va introduir en aquest món 

de l'handbol i de l'esport en general. Va ser el meu instructor i em va portar a decantar-me per aquest 

esport, en comptes de seguir jugant a futbol.  

Ell havia començat a jugar de petit al Tortosa, fins que va arribar al primer equip. Posteriorment va 

passar al CH Riudoms. 
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Va treballar a la Federació Catalana d'Handbol, on va exercir de Secretari Tècnic de la delegació de 

Tarragona. Va entrenar les seleccions catalanes femenines en les categories infantil i cadet.  

 

1. Crec que la desaparició de l'Atlètic de Madrid és un fet molt perjudicial per a la lliga 

ASOBAL i per al món de l'handbol en general. Per mi, els primers responsables d'aquesta 

desaparició són els mateixos directius del club, que van fer una gestió molt per sobre de 

les seves possibilitats quan l'equip era el BM Ciudad Real i van aprofitar la situació 

política per generar del no res un referent mundial de l'handbol. L'Atlètic va intentar 

donar-li continuïtat aquestes dues temporades, però la falta de liquiditat econòmica, l'alt 

cost de la plantilla i l'absència d'algun espònsor important, van acabar forçant-lo a la 

desaparició. 

2. La lliga ASOBAL és una lliga actualment molt devaluada, fet que perjudica greument al 

FC Barcelona. Tot i amb això, jo no crec que això afecti la selecció espanyola. ja que els 

seus jugadors més important segueixen jugant a alt nivell en lligues competitives com la 

francesa o l'alemanya. 

3. L'handbol a ASOBAL econòmicament té el Barça per un costat i la resta per l'altre. Tot i 

la trista situació econòmica, aquesta té un aspecte positiu a la meva manera de veure-ho. 

Actualment hi ha molts jugadors nacionals joves que estan sent referents en els seus 

equips, fet que abans no succeïa, perquè els clubs tenien liquiditat econòmica i sempre 

buscaven solucions i talent a l'exterior, sense mirar a casa seva. Ara és molt més 

important el treball de base i apostar per jugadors joves i més barats. 

4. Sense cap dubte. 

5. L'única sortida és que l'handbol tingui mes presència en els mitjans de comunicació i que 

sigui mes atractiu per als possibles espònsors, a més de professionalitzar més la gestió 

econòmica i esportiva dels clubs, que en molts casos és molt amateur. 

6. Que el teu interès i el fet de realitzar el teu TDR sobre el futur de l'handbol, ja li dóna una 

mica més de possibilitats de millorar-ne la seva salut. 
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A part de realitzar aquestes entrevistes als meus dos referents en el món de l'Handbol, també vaig 

voler saber l'opinió de persones que actualment estan treballant en el staff  tècnic de clubs catalans 

que estan disputant la lliga a diversos nivells. Al final, he pogut entrevistar en aquest apartat a 

Francesc Asensio, Xavier Sánchez i Xavier Vilella, tots ell de l’OAR Gràcia de Sabadell.  

  

Francesc Asensio 

 

En Francesc va ser un dels meus tutors en aquest esport. Ell em va començar a ensenyar coses que 

jo no sabia, ell em va ensenyar què havia de fer per millorar.  

Actualment el Francesc és coordinador de l'OAR Gràcia Sabadell i ha estat molts anys entrenant 

equips del club. 

 

1. És la mostra de la situació econòmica actual que hi ha al nostre esport i on més es 

reflecteix és en l'handbol. La desaparició de l'Atlètic de Madrid de la Lliga ASOBAL 

influeix en la pèrdua de competitivitat tant esportivament com econòmicament. La Lliga 

ASOBAL té uns criteris econòmics molt exigents, això significa salaris alts per tenir una 

plantilla de jugadors la majoria internacionals. 

2. La marxa de jugadors internacionals i no internacionals a altres països és deguda a què 

la seva qualitat tècnica és reconeguda fora del nostre país. Per tant, és lícit que les seves 

remuneracions econòmiques siguin millors en altres lligues europees. Que com queda 

afectada la Lliga Asobal per la marxa de jugadors a altres països? Jo crec que per 

l'espectacle d'aquest esport al nostre país ens perjudica, però per a la projecció de 

jugadors joves i amb molt bona tècnica és bo per a ells. La Lliga Asobal és un bon 

aparador per a aquests jugadors i econòmicament per als clubs molt profitós. Un exemple: 

BM GRANOLLERS. 

3. Aquesta crisi afecta tots els clubs, tant professionals com amateurs. La crisi fa reduir i 

retallar totes les subvencions que es podrien rebre per part d'estaments oficials. Tenint en 

compte que els possibles espònsors que es poguessin trobar no podrien aportar molt més 

del que costa una competició oficial a nivell nacional. És un problema al que els dirigents 

d'aquest país hauran de trobar solucions, perquè tenim jugadors bons i, en no poder viure 

durant una etapa esportiva de l'handbol, hauran de buscar altres recursos que puguin ser 

compatibles amb aquest esport. 
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4. La resposta és SÍ, sempre hi haurà una diferència molt gran. El FC Barcelona es pot 

permetre el luxe de tenir una plantilla d'internacionals gràcies al seu pressupost. 

Competitivament, la Lliga ASOBAL per a ells no és una competició del seu nivell, les 

seves expectatives són Europa. 

5. Els estaments oficials han de treballar molt per a la difusió d'aquest esport. S'han 

guanyat Copes del Món i s'han fet molt bons llocs amb medalla en Olimpíades, però la 

seva repercussió mediàtica no ens ha aportat econòmicament el que s'esperava. Per tant, 

crec que hi ha hagut una mala gestió d'aquest esport per part de responsables en dirigir-

lo. 

6. La base d'aquest esport està en models de clubs que amb pocs recursos econòmics s'estan 

sacrificant molt per donar molt bons jugadors i no rebre res a canvi. 

 

 

Xavier Sánchez 

 

En Xavier Sánchez és actualment entrenador d’handbol al club “OAR Gràcia de Sabadell” 

 

1. Crec que és una llàstima per l'handbol espanyol perquè es perd un referent d'aquest 

handbol. La situació econòmica fa complicat trobar espònsors i, de fet, la majoria de 

jugadors estatals de excel·lent nivell ha anat a jugar a fora. 

2. Evidentment, que els jugadors marxin i desaparegui un candidat a guanyar la lliga ha 

influït negativament en la qualitat de la Lliga ASOBAL. Falten els millors jugadors...A 

curt termini no, però a la llarga per les noves generacions sí, perquè no entrenaran i 

jugaran amb els jugadors de màxim nivell. 

3. Sense diners és molt complicat realitzar inversió en la formació de jugadors. Això afectarà 

negativament els planters espanyols. 

4. Sí. L'entitat del FC Barcelona serà molt superior a tots els equips. Això fa perdre 

competitivitat als altres equips i qualitat de competició al Barça. 

5. No ho sé. Si ho sabés, ho posaria en pràctica. L’única opció pels entrenadors d'handbol és 

continuar treballant i esperar que la situació millori, i estar preparats per quan tot millori 

6. Els esports minoritaris estan en risc per dos raons: 1. La falta de espònsors que hem 

comentat i 2. La força d'atracció i convocatòria que té el futbol, que fa difícil crear equips 
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en les categories de base. 

 

Xavier Vilella  

 

En Xavi, actualment, està entrenant categories inferiors a l'OAR Gràcia Sabadell” 

 

1. Està clar que la desaparició d'un equip tant important i punter com l´Atlètic de Madrid en 

la Lliga ASOBAL suposa un cop important per l’handbol estatal, de la mateixa manera 

que afecta enormement el nivell de la competició. Es perd un dels grans equips i, de 

retruc, molts dels seus al·licients. Jo sóc de la opinió que, amb un espònsor, tampoc no 

s’hagués salvat l’equip. Sota el meu punt de vista, això ja era una mort anunciada des que 

es va iniciar la franquícia a Ciudad Real, i la “re-ubicació” a Madrid, va servir únicament 

per allargar l’agonia i per poder reviure al mateix temps els antics derbis dels anys 80. 

2. És evident que la marxa de gairebé tots els internacionals espanyols fora de l’Estat, afecta 

la competició domèstica. Hi ha molta menys qualitat i competitivitat enfront del monopoli 

del Barça, i la lliga se'n ressent, tant per emoció, com per nivell. Com afectarà això 

l’actual selecció campiona del món? Penso que força, i ja ho estem veient amb l’handbol 

femení, on costa molt conjuntar l’extraordinari talent de les seves jugadores. Crec que 

amb els nois passarà igual. Ja per sistema hi ha poques activitats de concentració i, si les 

poques que hi ha les has de “malgastar” per conjuntar el grup i que els jugadors es 

coneguin i s’entenguin a la pista, perds hores de treball tàctic força important. Sense tenir 

en compte la diferent manera de jugar que hi ha a cadascun dels diferents països 

europeus, on a vegades canviar de xip també requereix del seu temps. 

3. La manera en què la crisi econòmica afectarà els planters de l’handbol estatal serà que, 

quan aquests jugadors siguin sèniors, es veuran obligats a marxar a l’estranger, tal i com 

han fet els seus ídols d’infància. Amb la diferència que ho hauran de fer de molt més 

joves, ja que aquí no hi haurà oportunitats per triomfar. És tal i com passa amb el món 

laboral, que per buscar treball hem de marxar a fora. Doncs en l’àmbit de l’handbol ja 

està passant. Quants jugadors del Barça B han marxat a equips de l´ASOBAL per tenir 

oportunitats? Doncs ara passarà el mateix però, en comptes de marxar a equips 

d'ASOBAL, ho hauran de fer a equips europeus. 
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4. Evidentment que sí. Ja s’està veient actualment que l’equip blaugrana ha guanyat tots els 

seus partits de lliga amb una diferència de gols abismal en la majoria dels seus 

compromisos. I, si la cosa no canvia, seguirà així durant forces més anys. Això 

comportarà que l’equip deixi de ser competitiu a Europa, ja que la majoria d’equips que 

juguen la Champions tenen partits d’alt nivell en la competició domèstica, estan 

acostumats a bregar i disputar durant els 60´, i això el Barça aquí no ho troba, i pot 

suposar un problema quan li toqui jugar a Europa. De moment, aquest any no ha passat, 

per ser el primer i perquè els tècnics ja s’encarreguen de motivar els seus jugadors amb 

d'altres maneres, i trobar formules perquè l’equip segueixi actiu i “posat”. Però això és 

molt difícil de mantenir durant varis anys consecutius. Ja veurem què passa. 

5. La veritat és que la solució a aquesta situació no és gens fàcil, perquè el país està com 

està, i afecta en tots els àmbits. Si el mercat laboral està així, imagina’t en l’àmbit 

esportiu. I si en l’esport rei, com és el futbol, ja se’n comença a parlar i tenen els seus 

problemes, no vulguis saber com està el nostre esport minoritari que és l’handbol. L’única 

solució viable que hi veig és esperar que aquestes crisis, que segons diuen són cícliques, 

passin el més aviat possible, que l’economia torni a aflorar i que es tornin a moure diners 

per a tot arreu. Que els clubs puguin tornar a ser sostenibles, que tinguin excedents i que 

això faci pujar altra vegada el nivell de l’handbol on es mereix. Sense oblidar ni obviar 

tampoc que la clau de tot això és en la base i, per tenir bona base, s’ha de potenciar i 

promocionar, destinar-hi recursos perquè tiri endavant. I que aquesta base serà la que 

també farà augmentar el nivell del nostre handbol. Actualment, això ja succeeix però, 

com que tot és cíclic, esperem que en aquest aspecte això no ens esquitxi.  

6. No tinc cap altre aspecte més a comentar ni a destacar. Espero que t’hagi servit i et sigui 

útil.  
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Un cop finalitzades aquestes entrevistes, només em quedava fer les entrevistes a algunes de les 

persones més destacades en aquest món, tant a nivell estatal com internacional, com són l'Enric 

Masip, l’Andrei Xèpkin i el Valero Rivera. Només vaig poder aconseguir que l’Enric Masip 

respongués les meves preguntes.  

 

Enric Masip  

 

L'Enric ha sigut i serà un dels meus ídols en aquest esport. Va començar la seva trajectòria amb el 

Granollers, abans de ser fitxat pel Barcelona, on va militar la major part de la seva vida esportiva. 

Quan es va retirar, al 2004, va passar a ser secretari tècnic del Club barceloní. 

Ha sigut 6 cops campió de la Copa d'Europa d'Handbol, ha guanyat dues Recopes d'Europa, quatre 

Supercopes d'Europa, cinc lligues dels Pirineus, set lligues espanyoles, cinc Copes espanyoles, vuit 

lligues catalanes, cinc Supercopes d'Espanya i cinc Copes ASOBAL. Fou 205 vegades internacional 

amb la selecció espanyola, competint en dos Jocs Olímpics, sis Campionats del Món i tres 

Campionats d'Europa, obtenint diverses medalles.  

 

1. El cert és que l'Atlètic ja no es la primera vegada que desapareix. Tot just quan jo 

començava a jugar -aleshores hi havia de president en Jesús Gil-, l’any 92 ja 

pràcticament el va desmantellar, el va portar cap a Alcobendas, per un tema econòmic. 

Aquesta segona vegada potser ha estat més senzill perquè, pràcticament tot l’esforç de 

mantenir l’equip no el patia l'Atlètic, sinó que ho feia el que era president del Ciudad 

Real, que era el que havia fet l’equip, i aleshores allò va ser un canvi de nom aprofitant 

l’estructura de l'Atlètic de Madrid per donar-li una mica més de força. Penso que és una 

desgràcia perquè, primer que era un equip pràcticament ja fet i consolidat que venia de la 

història del Ciudad Real, de guanyar, i que en els últims tres o quatre anys havia estat a 

dalt de tot.  Que, així de cop, desaparegui, és una llàstima molt gran. Que com influeix? 

Molt negativament perquè, si ja en una lliga de dos, com passa a vegades amb el bàsquet 

o amb el futbol, tot i que aquest any han sigut tres en lloc de dos, són els equips que es 

juguen tots els títols importants amb aquella rivalitat Madrid-Barça, Barça-Madrid... En 

handbol no hi ha el Reial, però hi havia  l'Atlètic i que desaparegui un dels dos deixa molt 

morta la lliga perquè, com hem pogut veure aquest any i no fa falta fer moltes ressenyes, 

el segon equip ha quedat a tretze o catorze punts del primer... Ha quedat una lliga molt 
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dèbil. Quant a la possibilitat de continuar amb l’ajuda d’un espònsor, la veritat és que no 

és tema d’un espònsor, perquè el problema del patrocinador és que, quan el tens, 

funciones bé, i quan el deixes de tenir... Això pot passar perquè una empresa mai està vint 

o trenta anys esponsoritzant un equip. Una empresa pot estar amb un equip per un tema 

corporatiu perquè l’interessa o perquè pensa que econòmicament dóna bona imatge i fa la 

despesa perquè desprès la recupera a nivell de coneixement de marca o d’increments en la 

venda del seu producte. Per exemple, una marca de cafè, doncs l’esponsorització pot fer 

que venguis més cafè... Els diners que inverteixes en un equip penses que els recuperaràs 

d’aquesta manera. El que passa és que el patrocini l’únic que fa és allargar la crisi, 

perquè no és un model sostenible el que hi ha, no només en l’handbol, sinó en l’esport 

professional en general a Espanya... No és sostenible, perquè realment s’està fent molta 

més despesa que no pas ingressos, i això vol dir que, tard o d’hora, se t’acaba el marge... 

Si gastes més del que cobres, potser pots aguantar un temps, però arriba un moment que 

això és insostenible, perquè algú ho ha de pagar. Això vol dir que alguna cosa falla... I és 

això. Tal com està, l’esport, no genera el que s’està pagant i el que els clubs gasten. 

Llavors per algun lloc ha de petar, amb la qual cosa no és un problema dels espònsors. 

Per què aguanta el Barça? Doncs perquè està el futbol al darrere, si no tampoc no 

aguantaria. 

2. Els jugadors bons marxen perquè aquí no hi ha possibilitats. Els jugadors que són 

internacionals i que tenen una mica més de qualitat lògicament marxen per buscar allò 

que aquí ja no se’ls hi pot donar. Aquest fet fa que el nivell de la lliga empitjori encara 

una mica més, perquè gent que aquí no jugaria perquè hi hauria jugadors amb més nivell 

jugant en els seus llocs, en marxar aquests jugadors de nivell, el que fan els jugadors amb 

menys qualitat és ocupar el seu lloc, amb la qual cosa el  nivell de l’equip i el de la lliga 

van davallant. És un tema de lògica. Això el que fa és que se’n vagin molts jugadors bons, 

molts jugadors internacionals, i és preocupant perquè gairebé un seixanta o setanta per 

cent d’aquests jugadors de la selecció estan jugant fora i això és un percentatge molt alt. 

Aquesta situació no hauria d’afectar la selecció perquè, al final, pel jugador internacional 

el que compta és estar motivat. Això, però, tampoc no és fàcil perquè, en tenir-los tan 

lluny, també hi ha menys possibilitat de controlar-los... Històricament hi ha hagut algunes 

seleccions, com Suècia o Croàcia que, tot i que han tingut tots els jugadors fora de les 

seves lligues, han sigut campiones del món o campiones olímpiques. Aquí no estàvem 
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acostumats a aquesta situació però crec que en aquest aspecte no és tan greu i que aquest 

fet afecta molt més el nivell de la lliga que el de la selecció.  

3. En la mesura que hi ha menys capacitat econòmica, hi ha menys formació en els 

entrenadors i, en haver-hi menys formació en els entrenadors, hi ha menys qualitat en 

l’entrenament dels jugadors, i els pocs que assoleixen aquest nivell no se’ls pot pagar en 

funció d’aquesta qualitat. Això fa que els que no troben espai aquí ho hagin d’anar a 

buscar a fora. Això ho afecta completament tot. Quant als planters, però, val a dir que 

aquesta situació pot ser beneficiosa perquè, en marxar per raons econòmiques els 

jugadors que haurien d’estar en aquell equip i no haver-hi la possibilitat de fitxar 

jugadors de la mateixa qualitat, aquells altres que segurament no haurien arribat mai al 

primer equip poden arribar-hi. Beneficiós sí en aquest aspecte, però perjudicial perquè, en 

no arribar-hi per mèrits propis sinó perquè els que hi hauria d’haver han hagut de 

marxar, els jugadors que pugen del planter no porten la mateixa preparació i la qualitat 

general de l’equip acaba baixant i el nivell se’n ressent. D’aquesta forma, jugadors que 

abans, com a molt haurien arribat a jugar a Primera Nacional o a Segona, poden arribar 

ara a Divisió d’Honor, sense tenir el nivell.  

4. No coneixia aquesta dada econòmica, però vol dir una mica el que ha passat. Si un sol 

club té quasi la meitat del pressupost global dels equips de la lliga, això vol dir que la resta 

d’equips tenen entre tots només l’altra meitat i que per fer alguna cosa haurien de ser 

almenys el doble de bons que els del club més ric. Això provoca que hi hagi menys 

professionalitat i, en conseqüència, menys entrenaments específics, els viatges són en 

pitjors condicions... Tot en general, baixa la dedicació dels professionals i tot es tradueix a 

habilitar una cultura de l’esport amateur. No cal ser un expert, doncs, per dir que això és 

el que passarà en el futur si les coses no canvien. A dia d’avui, el Barça podria competit 

amb el seu segon equip a la lliga i quedar entre els quatre o cinc primers... Segur. Potser 

seria una mica massa agosarat dir que podrien quedar primers, perquè alguns jugadors 

bons també els anirà perdent el Barça... Està clar que la lliga ASOBAL avui no té cap 

mena de color. Hi ha molta superioritat en totes les competicions, no només en la qualitat 

de la banqueta, sinó també en el fons d’aquesta banqueta. Els set titulars són molt millors, 

estratosfèricament millors, però és que la resta de la banqueta, també. Això vol dir que 

durant un partit pots anar canviant els jugadors sense notar cap davallada i que, quan 

això ho fa un altre equip dels que podria quedar en segon o tercer lloc, però sempre lluny 
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del primer, aquesta substitució dels seus millors jugadors pels suplents fa que el nivell 

davalli molt més encara. Aquest fet marca molt més les diferències en una lliga regular 

perquè, a un sol partit, encara que difícil, sempre podria saltar la sorpresa, però en una 

lliga el que val és la regularitat. El tema pot estar a partir d’ara en quants punts li treu 

aquest primer classificat al segon i al tercer a final de la competició. 

5. Tampoc és que destinin més diners. El que passa és que ja tenen  més diners. No et 

creguis que per exemple a Alemanya o a França les televisions donin als clubs més diners 

del que els donen aquí per les retransmissions. El que passa és que els aficionats allà 

tenen molt més assumit el fet de pagar un abonament. Aquí al Barça, només un centenar 

de persones, en un club que a data d’avui té més de cent cinquanta mil socis, adquireix els 

abonaments que permeten tenir un seient per veure l’equip tot l’any. A  Alemanya, en un 

club amb un equip com té el Barça, que hagi estat campió d’Europa un fotimer de 

vegades o tan sols un equip que tingui possibilitats de guanyar la Bundesliga, treus deu 

mil seients pagant uns cinc-cents euros i els vens volant. Aquesta és la gran diferència. 

D’aquesta forma, la generació de diners en aquests països és molt més gran, el producte 

es ven millor. Una de les solucions aquí seria que s’aconseguís vendre més. Això és molt 

difícil perquè hi ha molts elements que hi van en contra, com, per exemple una cosa tan 

senzilla com el clima. Quan fa bo, la gent d’aquí va a la platja, no a veure el partit 

d’handbol, ni el de cap altre esport. Aquesta mateixa situació no es produeix a Alemanya, 

Dinamarca, França, o als països escandinaus o del nord d’Europa. Allí la gent va a veure 

tots aquests partits, els d’handbol sobretot. Com que fa fred a tot arreu, els aficionats van 

a les pistes i veuen els seus equips. Una altra seria baixar els costos salarials dels equips, 

convertint l’handbol en un esport semi-professional o semi-amateur. Això voldria dir que 

els jugadors tindrien un sou, a més a més de treballar o estudiar la majoria, com ja 

passava ara fa uns trenta anys, com fèiem nosaltres quan jo començava. Era un esport 

semi-professional... No hi ha cap necessitat que l’esport sigui professional. No n’hi ha. I 

sempre hi ha la possibilitat d’anar a aquelles lligues o a aquells països que disposin de 

mitjans per sostenir esportistes professionals, com aquells que dèiem abans, en què la gent 

va al camp i compra entrades o abonaments de temporada, on els espònsors posen molts 

diners i on la economia és viable, no depèn només que hi hagi una subvenció casual com 

passa aquí, ni que un club com el Barça tingui garantits un ingressos a la secció 

d’handbol perquè ho pugui treure del pressupost del futbol. Això a fora no existeix. D’una 
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forma o d’una altra, en resum, té molt mala solució, perquè és molt difícil pujar el nivell 

en un moment en què amb la crisi el que han fet totes les empreses que aportaven diners, 

les administracions, les immobiliàries i les constructores, que eren les que anaven 

mantenint les mancances dels clubs en una mena de núvol, com una cosa fictícia, han 

deixat d’aportar-los i això ens ha portat on estem ara, fent inviable el model i provocant 

que aquí puguin viure com abans un màxim de dos o tres equips, com a molt.  

6. La pregunta que jo et faria a tu i a tots els que jugueu a handbol per posar de manifest 

què podríem fer tots plegats per solucionar la situació és ¿quantes vegades has anat a 

veure algun equip professional de la lliga, digues Barça o Granollers? La resposta més 

habitual és una cosa semblant a “Jo vaig anar un dia a veure el Barça, però és que els 

meus pares no m’hi porten...”. Aquesta és clarament la diferència. A Alemanya tots els 

nanos que juguen a handbol, a les escoles o als clubs, van a veure sempre els seus equips, 

sempre estan al camp. I no cal dir amb la selecció! I hi van no perquè els invitin, sinó 

pagant l’entrada o havent pagat un abonament. Això fa que hi hagi afició. Si la mateixa 

afició de l’handbol ja no hi va, com vols que això ho compri algú que no es dediqui a 

l’handbol. Aquesta és la gran pregunta. Aquest és el comentari que afegeixo al final. Com 

quan alguna dona es queixa de l’handbol, o de l’esport, femení, dient que l’esport femení 

s’ha de potenciar. Cal aleshores preguntar-li: Tu vas a veure-les jugar? La resposta serà 

normalment: “Alguna vegada”. Si tu, que hi estàs interessada, només hi vas alguna 

vegada, imagina’t un home, o persones que directament no hi estan interessades. Si la 

mateixa esportista no hi mostra interès, no pot pretendre que persones alienes n’hi 

mostrin. Si ella ja no hi va... 

 

 

 

 

 

• Quant a les entrevistes amb el Toni Gerona, el Xavi Pascual, l’Andrei Xèpkin i el Valero 

Rivera, malgrat que tots s’havien compromès inicialment a respondre’n les diferents 

preguntes, finalment i per diversos motius de tipus professional no vam poder gravar-les o 

no me les van fer arribar a temps per incloure-les en aquest treball de recerca. 
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Andrei Xèpkin       Valero Rivera 
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CONCLUSIONS 

 

A la introducció del treball havíem dit que la meva hipòtesi era aquesta:  “La lliga ASOBAL 

acabarà sent un monopoli de la secció d'handbol del F.C. Barcelona tant pel que fa als jugadors 

que formen la plantilla com per l'economia del club”. Per tal de confirmar o refutar aquesta 

hipòtesi, havia d'investigar les composicions de les plantilles i els pressupostos dels diferents equips 

participants a la Lliga, per saber si el Barcelona acabaria sent el “rei” de l'ASOBAL.  

• En primer lloc, després de realitzar l'estudi sobre els jugadors dels equips de la lliga, cal 

concloure que:  

◦  Els jugadors estrangers. Crec que l’anàlisi dels jugadors estrangers, que havien estat 

formant part de les plantilles dels diversos equips de l’ASOBAL durant les últimes tres 

temporades, no ha donat uns resultats prou clars per destacar el Barcelona com a clar favorit. 

Em pensava que tenir jugadors provinents d'altres països podria considerar-se símbol d’un 

alt nivell econòmic, però no era així. Els resultats de l’estudi mostren que la majoria dels 

equips disposaven de jugadors estrangers en les seves plantilles, encara que cap no 

presentava en aquest aspecte un percentatge elevat respecte de la resta. És per aquest motiu 

que no considero que sigui una dada suficientment significativa per a la meva hipòtesi.  

◦  Els jugadors internacionals. Dels resultats de l’anàlisi realitzada, se’n pot extreure que 

l'equip amb més jugadors convocats per la seva respectiva selecció absoluta era el 

Barcelona, aspecte en què sobresortia amb un 29% respecte del total. A més a més, si ho 

valoràvem pels cops que havia estat seleccionat cadascun dels jugadors, l'equip català encara 

dominava més per sobre de la resta, amb un percentatge d'un 45%. Aquesta és la dada més 

significativa per a la meva hipòtesi.  

◦  Els jugadors de la Selecció espanyola.  En aquest apartat s'estudiaven les convocatòries 

dels dos últims Mundials i dels dos últims Europeus. Gairebé en totes aquestes 

convocatòries es podia veure com el Barcelona aportava el mateix nombre de jugadors, 

mentre que la resta de jugadors, els 10 o els 11 restants, eren aportats per la resta dels clubs 

de l’ASOBAL o per clubs d’altres lligues estrangeres, en una projecció que reflecteix la 

següent relació detallada per anys:  
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• 2011 → tots deu a la lliga ASOBAL. 

• 2012 → un a lligues estrangeres i nou a l’ASOBAL. 

• 2013 → set a lligues estrangeres i tres a l’ASOBAL. 

• 2014 → tots onze a lligues estrangeres  

Aquestes dades són força preocupants, ja que demostren que, en menys de tres anys, la 

majoria de jugadors espanyols d'alt nivell, han marxat a lligues estrangeres. A què és deguda 

aquesta fuita de talents? Rotundament als diners. La Lliga, els equips que en formen part, no 

tenen diners i els jugadors en són els principals afectats. 

  

• En segon lloc, l'estudi dels pressupostos de les tres últimes temporades dels equips de la lliga 

ASOBAL, ha donat els següents resultats:  

◦  Temporada 2011-2012.  El pressupost total era aproximadament de 27 milions d’euros. El 

del Barcelona, 7,5 milions, representava un 26% d'aquest pressupost total. El Barça va 

quedar classificat en el primer lloc de la Lliga.  

◦  Temporada 2012-2013. El pressupost total era aproximadament de 22 milions d’euros. El 

del Barcelona, 8 milions, representava un 36% d'aquest pressupost total. El Barça va quedar 

classificat en el primer lloc de la Lliga. 

◦  Temporada 2013-2014. El pressupost total era aproximadament de 12 milions d’euros. El 

del Barcelona, 6 milions, representava un 41% d’aquest pressupost total. El Barça ha tornat 

a quedar classificat en el primer lloc de la Lliga. Aquesta temporada, però, ho ha pogut fer 

cinc jornades abans del final de la Lliga i ni tan sols ha empatat cap partit, a causa amb tota 

seguretat de la desaparició de l’Atlètic de Madrid en la present edició.  

Aquestes dades mostren l’efecte nociu que ha tingut la davallada dels pressupostos dels clubs de 

la lliga ASOBAL a causa de la crisi econòmica, que en alguns casos ha provocat fins i tot la 

desaparició d’equips importants pel seu alt nivell com l’esmentat Atlètic de Madrid. En dos anys 

el pressupost total ha baixat més d'un 50%, mentre el del Barcelona passava de tenir un 

percentatge del 26% al 41% respecte del total de la Lliga, tot i haver disminuït en un 20% el seu 

pressupost.  

Això vol dir que la resta d'equips han hagut de desfer-se dels seus “jugadors estrelles”, que han 
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hagut d’anar a competir en altres lligues estrangeres, tal com vèiem abans, per poder ,mantenir-

se vius en l’ASOBAL, i que, en no disposar de diners suficients, ho estan passant molt 

malament per tirar endavant i continuar lluitant, ja no pel títol, sinó per la segona posició del 

campionat. 

 

Després d'haver tret les oportunes conclusions al meu Treball de Recerca, només em queda dir que 

SÍ, que la meva hipòtesi ha quedat totalment confirmada i que han quedat completament explicats 

els  diferents factors en què he basat l’estudi: els jugadors i el pressupost.  

De les dades estudiades, se’n desprèn que la Secció d’Handbol del F.C. Barcelona disposa avui del 

major nombre de jugadors de primera categoria internacionals i té en la seva plantilla els únics 

jugadors que queden a la lliga ASOBAL que participen activament en la Selecció espanyola 

d’handbol. Al mateix temps compta amb gairebé la meitat del pressupost total de la lliga (41%). 

Totes aquestes dades fan que, actualment, el Barça sigui gairebé invencible en la lliga ASOBAL. 

Malgrat això, m’agradaria dir que l’esport no es basa exclusivament en les estadístiques ni en les 

matemàtiques, com demostraven alguns casos del mateix estudi. En qualsevol cas i tal com estan les 

coses ara mateix, em sembla personalment força improbable que es produeixin sorpreses en el 

desenllaç de les properes edicions de la Lliga. 

Com a única dada optimista a afegir a aquestes conclusions, vull destacar un dels comentaris que es 

repeteix en algunes de les entrevistes realitzades i que presenta la situació actual com una 

oportunitat per als joves jugadors procedents dels planters dels diversos clubs per poder accedir als 

seus primers equips. En boca dels experts que m’han ajudat a entendre una mica més la present 

situació, aquests comentaris encenen un petit llum d’esperança per al futur. Esperem que així sigui!  

M'agradaria finalment agrair la seva col·laboració a totes les persones que m’han ajudat, d’una o 

altra manera, a realitzar aquest TDR, perquè això m’ha permès poder veure el món de l'Handbol i 

els seus problemes des de diferents punts de vista, amb la qual cosa he pogut enriquir 

considerablement els meus mínims coneixements sobre aquest magnífic esport.  
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para-el-cm-2013 

• http://www.larioja.com/20101213/deportes/mas-deportes/convoca-quince-jugadores-para-

201012131655.html 

• http://masdeporte.as.com/masdeporte/2011/12/19/polideportivo/1324249211_850215.html 

• http://www.20minutos.es/noticia/1944514/0/seleccion-espanola-balonmano/cinco-asobal-

jugadores-europa/convocatoria-amistosos-hungria/ 

En referència als pressupostos, vaig fer servir aquestes pàgines: 

• http://balonmano.mforos.com/66177/10052636-bm-huesca-2011-2012/?pag=3 

• http://balonmano.mforos.com/66177/10778864-presupuestos-clubs-2012-2013/?pag=15  

• http://www.arandadeporte.com/balonmano/16082012el-presupuesto-mas-modesto-de-la-

asobal-sera-el-del-villa-de-aranda/ 

• http://masdeporte.as.com/masdeporte/2013/09/13/balonmano/1379090594_922293.html 

• http://www.diariovasco.com/agencias/20131019/deportes/mas-deportes/fertiberia-aprueba-

presupuesto-435.000-para_201310191239.html  

• http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/El-Ademar-Tendra-Socios-VIP-Y-Un-

Presupuesto-De-Un-Millon-De-vn122423-vst230  

• http://www.radiohuesca.com/noticia/494881/El-BM-Huesca-cierra-la-temporada-con-

superavit-pero-reduce-el-presupuesto-para-la-2013-2014  

• http://vivebalonmanoandalucia.blogspot.com.es/2013/08/angel-ximenez-puente-genil-un-

sueno.html  

• http://www.el9nou.cat/noticies_v_0/32786/granollers-aprova-pressupost-que-preveu-

generar-guanys-per 

• http://handbol100x100.blogspot.com.es/2013/07/los-socios-aprueban-las-cuentas-del.html 

• http://www.balonmanovalladolid.com/2013/07/30/resultado-de-la-asamblea-ordinaria-
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• http://balonmanoconfidencial.blogspot.com.es/2013/07/un-milklon-de-euros-sera-el-

presupuesto.html 

• http://www.elcomercio.es/v/20130416/deportes/balonmano/juanfersa-echa-cuentas-para-

20130416.html 

• http://www.kirolmania.net/2013/08/bidasoa-confirma-su-ascenso-a-liga-asobal/ 

• http://www.balonmancangas.com/noticia/noticiaAsamblea2013.html 

• http://www.guadaque.com/deportes-guadaque/item/4842-el-morado-vuelve-a-estar-de-

moda.html 

• http://nuevaalcarria.com/jdeportes/general/145858-nos-vamos-a-poner-morados-nueva-

campana-de-abonados-del-balonmano-guadalajara 

• http://balonmano.mforos.com/66177/11084495-helvetia-anaitasuna-2013-2014/?pag=2  

• http://eldiadigital.es/not/81227/el_ciudad_encantada_se_impuso_al_naturhouse_la_rioja__2

8_27_/  

En referència a les entrevistes, vaig fer servir aquestes pàgines:  

• http://ca.wikipedia.org/wiki/Enric_Masip_i_Borr%C3%A0s 

• http://ca.wikipedia.org/wiki/Xavier_Pascual_i_Vives 

• http://www.saloumagazine.com/colaboradors2.php?p=34 

• http://ca.wikipedia.org/wiki/Andrei_Xepkin 

• http://ca.wikipedia.org/wiki/Valero_Rivera_L%C3%B3pez 

 

 


