
L’handbol sempre ha estat aquí.
Ho sabies?
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Acord de la Taula de l’Handbol de Barcelona en relació a la 
Competició d’Handbol en edat escolar a la ciutat de Barcelona 

8 de maig del 2014 
 
 
 
Reunits els clubs i les escoles de Barcelona que promocionen i practiquen Handbol a la nostra 
ciutat responen a la convocatòria feta per la Taula de l'Handbol per analitzar i valorar la 
proposta presentada per la Federació Catalana d'Handbol d'organitzar competcions esportives 
en les categories Prebenjamí, Benjamí i Aleví a partir del proper curs escolar o temporada 
esportiva 2014-2015. 

Exposen 
 

que  tots els clubs i escoles d'handbol de la ciutat de Barcelona compartim els mateixos 
propòsits essencials de promoure l'handbol i poder mantenir  i contribuir a la seva pràctica 
formativa  
 
Aquesta voluntat compartida ens fa expressa la necessitat de manifestar que per assegurar la 
continuïtat de les competicions d'handbol en edat escolar a la nostra ciutat es necessari que les 
escoles i els clubs de Barcelona ens mantinguem units en participar en una única competició. 
 
Els clubs i escoles d'handbol de Barcelona ens hem reunit hem debatut aquesta nova proposta 
de la FCH i hem decidit que per raons de proximitat, econòmiques 
i davant  de la possibilitat de poder aprofitar l'oferiment del Consell de l'Esport de Barcelona 
(CEEB) de poder participar i col·laborar en la gestió de la competició de l'handbol escolar 
barcelonina assessorant sobre el funcionament de les competicions i ajudant a la promoció de 
l’handbol. També es contempla la possibilitat de que aquest acord de col·laboració es pugui 
estendre al Consell Esportiu del Baix Llobregat de cara a enriquir els formats de competició 
actuals. 
 
 
 
     Acordem 
 
Que els clubs i les escoles de Barcelona que a continuació es relacionen optem per 
apostar per la competició organitzada pel CEEB, i així doncs expressem el nostre 
compromís en participar de la mateixa en el proper curs 2014-2015 en les categories Pre-
benjamí, Benjamí i Aleví. 
 

Clubs i Escoles que donen suport a aquest acord:  

www.elconsell.cat

participació 

gratuita

inscripció

promo@elconsell.cat

28 de Març 

CEM la Mar Bella
17 a 19 h.


