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ACTA	DE	L’ASSEMBLEA	GENERAL	ORDINÀRIA	2018	DE	LA	FEDERACIÓ	BALEAR	D’HANDBOL	

Data:	23,	juny,	2018			Horari:	de	9h	a	13.45h				

Lloc:	Sala	d’Actes	del	Velòdrom	Palma	Arena		

	

			ASSITENTS ASSEMBLEITES:  

	

	 Raúl	Fullana	(President	FBHB	)	

	 	 Miguel	López	(Vicepresident	i	Delegat	FBHB	Eivissa	)	

	 Rafel	Calafell	(Assembleista	Estament	d’Àrbitres	)		

Beti	Serra	(Assembleista	Club	Mata	de	Jonc)	

Miquel	Aguiló	(Assembleista	Estament	Jugadors)	

Juan	Carlos	Mena	(Assembleista	Club	Secar	de	la	Real	)	

Eugenio	Tilves	(Assembleista	Estament	d’Entrenadors	)	

Tomeu	Salom		(	Assembleista	Delegat	Club	Son	Rapinya	)	

Sebastià	Sampol	(Assembleista	Estament	d’Entrenadors)	

Santi	Maillo	(	Assembleista	Estament	Jugadors)	

Pedro	Salvador	(Assembleista	Estament	Jugadors	)	

Ana	Boned		(	Assembleista	Delegat	Club	San	Antoni	)	

    

 ASSISTENTS SENSE VOT:  

	

Juan	Miguel	Maura	(Secretari	FBHB	)		

Juan	Antonio	Vidal	(President	del	Comitè	d’Ârbitres	)	

Rafael	Márquez	(Invitado)	

Gonzalo	Monroy	(Invitado)	

Pablo	Olivares	(	Invitado	)	

	

	



	

	

	 	

Ordre	del	dia	

1. Informe	del	president.	
2. Comptes	del	2017.	(Examen	i	aprovació,	si	s’escau,	del	balanç,	compte	de	resultats	i	liquidació	del	pressupost	

de	l’exercici	2018.)	
3. Aprovació	pressupost	2018.	Informe	econòmic	a	dia	d’avui.	
4. Informe	esportiu	temporada	2017-2018.	
5. Informe	arbitral	temporada	2017-2018.	
6. Normativa	de	competició	2018-2019.	Projecte	esportiu	2018-2019.	
7. Propostes	(Perquè	siguin	acceptades	s’hauran	de	presentar	via	email	amb	quinze	dies	d’antelació	a	la	data	de	

l’assemblea).	
8. Precs	i	preguntes.	

 
Desenvolupament	de	la	sessió	
	
Lectura	i	aprovació	de	l’acta	de	la	sessió	anterior.	

	

	

1. INFORME	DEL	PRESIDENT	

S’analitza	l’estat	general	de	l’handbol	a	les	Illes	Balears.	

Es	destaca	que	continua	en	 fase	de	creixement,	 si	bé	 fa	 tres	anys	 l’augment	va	 ser	molt	més	 significatiu	perquè	
s’introduïren	les	Escoles	Municipals.	En	quatre	anys	s’han	duplicat	les	llicències	federatives.	

Es	consoliden	les	Escoles	Municipals	a	Palma.	S’ha	celebrat	una	important	reunió	amb	la	directora	de	l’IME.	Aquest	
any	tocava	concursar	perquè	el	concurs	és	cada	dos	anys,	i	directament	es	va	prologar	perquè	estaven	molt	contents,	
tant	pel	funcionament	de	les	Escoles	Municipals	com	per	l’interès	d’augmentar	en	més	escoles.	

S’ha	firmat	amb	el	Consell	de	Mallorca	el	conveni	esport	escolar	amb	una	dotació	de	15000€.	El	president	no	està	
content	amb	aquesta	dotació.	El	problema	que	esgrimeix	el	Consell	és	que	 la	presència	de	 l’handbol	només	és	a	
Palma	(i	Marratxí)	però	el	president	argumenta	que	és	a	nivell	de	Mallorca	i	Palma	també	és	Mallorca.	Si	l’any	que	ve	
el	conveni	no	es	millora	es	plantejarà	a	l’Assemblea	la	no	acceptació	de	la	dotació	i	la	ruptura	del	contracte.		

Eugenio	Tilves,	acceptà	el	càrrec	de	Director	Tècnic,	se	li	agraeix	la	feina	feta.	

Es	va	participar	al	Campionat	d’Espanya	de	Seleccions	Autonòmiques	amb	 	dues	seleccions	 (CESA	GALICIA	2018),	
cadet	masculí	 i	 femení.	No	hi	 havia	 pressupost	 per	 desplaçar	més	 seleccions.	 En	 els	 transports	 interns	 s’han	 fet	
gestions	que	han	fructificat	cobrint	les	despeses	i	també	s’estan	fent	gestions	per	poder	cobrir	el	transport	intern	en	
el	pròxim	campionat.	

Lluís	Nadal,	director	de	l’Escola	d’Entrenadors,	no	ha	pogut	venir,	però	pel	que	fa	a	la	celebració	dels	propers	cursos	
està		tot	planificat.			

A	nivell	personal,	Raül	ha	assistit	al	Campionat	d’Europa	(en	què	la	selecció	espanyola	es	proclamà	campiona)	i	també	
a	la	Final	Four	a	Colonia.	La	FBHB	ha	rebut	de	la	RFEBM	una	placa	commemorativa.	I	Raül	Fullana,	com	a	integrant	
de	l’expedició	també	va	rebre	la	medalla	de	Campions	d’Europa.	La	RFEBM	també	ha	fet	entrega	a	la	FBHB	d’una	
camiseta	de	la	selecció	firmada.	



En	qualitat	de	president,	Raül	Fullana	assistí	a	un	partit	de	1a	Nacional	del	HC	Eivissa.	El	president	felicita	el	HC	Eivissa	
per	 la	 temporada	 realitzada	 i	 li	 dona	 l’enhorabona.	 També	 assistí	 a	 la	 fase	 d’ascens	 a	 1a	 del	 HC	Marratxí	 que	
malauradament	no	va	poder	ser.	Anima	però	al	club	a	seguir	allà,	lluitant.	També	el	HC	Marratxí	tengué	l’oportunitat	
d’obtenir	plaça	directa	d’ascens	però	finalment	la	va	rebutjar.	

	

La	celebració	del	Campionat	Balears	2018	 	 cadet	 i	 infantil,	masculí	 i	 femení,	a	Eivissa,	 fou	un	gran	èxit,	amb	una	
organització	excepcional.	Molt	positiu	que	els	dos	pavellons	estassin	junts.	L’únic	que	es	comenta	és	el	solapament	
dels	horaris	masculí	–	femení.	

Per	a	la	propera	temporada	hi	haurà	una	remodelació	de	l’ABF	(	Asociación	Balonmano	Femenino).	Es	considera	del	
tot	 encertada	 la	 decisió	 del	 Puchi	 de	 renunciar	 a	 la	 categoria	 DHF	 i	 la	 permuta	 amb	 el	 Castelló,	 per	 aquesta	
remodelació.	Confiam	en	què	més	endavant	tornin	a	pujar,	quan	tota	la	gent	que	està	fora	torni.	Paulina	Buforn	de	
fet	ha	fitxat	amb	l’Atlético	Guardés.	

El	Torneig	Handbol	Platja	s’ha	celebrat	conjuntament	amb		els		Sport	Games	Beach.	S’agraeix	a	Pedro	Salvador	que	
va	dur	brillantment	tota	l’organització	ja	que	aquest	torneig	coincidí	en	dates	amb	el	Campionat	de	Balears	infantil	i	
cadet	celebrat	a	Eivissa.	

Per	primera	vegada,	es	celebrà	el	I	Torneig	Handbol	Dona	amb	l’Ajuntament	de	Palma,	IME.	Fou	una	gran	festa	de	
l’handbol	femení	al	Rudy	Fernández,	un	tornegi	exclusivament	femení.	Agrair	a	tota	 la	gent	que	s’hi	 involucrà.	Es	
convidà	a	Jessica	Alonso,	exjugadora	internacional,	actualment	delegada	de	l’equip	nacional.	

Es	va	dur	la	selecció	espanyola	masculina	absoluta	a	una	concentració	a	Eivissa,	del	5	al	10	de	juny.	La	selecció	ha	
vengut	sense	cap	tipus	de	cànon.	S’han	pagat	uns	30000€	per	les	despeses,	que	sufraguen	Govern	Balear	i	Consell	
d’Eivissa.	Al	darrer	moment	es	va	canviar	la	pista	de	Blanca	Dona	per	la	de	Sant	Antoni.	El	darrer	dia,	el	dissabte	9	de	
juny,	fou	una	gran	jornada,	es	desplaçaren	un	total	de	104	jugadores/	jugadors	de	Palma	i	s’organitzà	un	Torneig,	
que	esdevingué	un	gran	espectacle.	Després	es	va	fer	l’entrega	dels	premis	del	Campionat	d’Eivissa.		

-	La	setmana	passada	es	celebrà	l’Assemblea	de	la	RFEBM.	Es	dóna	l’enhorabona	a	tots	els	premiats.	En	especial,	es	
dóna	l’enhorabona	a	Rafael	Márquez	Cladera,	dintingit	amb	la	Medalla	e	Insignia	de	Bronce	al	Mérito	Deportivo	en	
la	Gran	Gala	de	los	Premios	Nacionales	de	Balonmano	2018	de	la	Real	Federación	Española	de	Balonmano	

	

		

2. COMPTES	DEL	2017.	(EXAMEN	I	APROVACIÓ,	SI	S’ESCAU,	DEL	BALANÇ,	COMPTE	DE	RESULTATS	I	LIQUIDACIÓ	
DEL	PRESSUPOST	DE	L’EXERCICI	2018.)	
Els	comptes	bancari	oberts	a	BMN	(que	ha	passat	a	BANKIA)	s’han	anat	tancat,		l’excés	de	comissions.	S’obri	
compte	amb	Banc	Popular	(condicions	avantatjoses	pel	conveni	BANCO	POPULAR-RFEBM).		
	

3. APROVACIÓ	PRESSUPOST	2018.	INFORME	ECONÒMIC	A	DIA	D’AVUI.	

Queda	aprovat	per	unanimitat.	
	
S’aproven	les	Tarifes	arbitrals	per	a	la	temporada	2018-2019.	Seran	ses	mateixes	que	la	passada	temporada.	

	
ASSEGURANÇA	ESPORTIVA	

Es	comenta	l’elevada	sinistralitat,	que	es	concentra	en	juvenils	i	sèniors,	en	canvi	a	la	base	és	mínima.		

Cada	visita	a	URGÈNCIES	de	forma	indiscriminada,		genera	un	increment	significatiu	d	sa	pòlissa	d’assegurances		Es	
detecten	visites	dubtoses.	Es	debat	la	proposta	de	penalitzar	els	clubs	que	més	sinistralitat	tinguin	(dintre	d’un	ordre)	



per	tal	de	racionalitzar	i	per	tal	de	NO	assistir	a	urgències	quan	no	és	URGÈNCIA.	Es	decideix	donar	un	cop	d’atenció	
als	Clubs	si	es	detecten	certes	irregularitats	en	l’assistència	a	Urgències.		

En	 altres	 federacions	 els	 preus	 de	 l’assegurança	 són	 similars.	 Es	 parla	 de	 la	 possibilitat	 d’un	 copagament	 per	
assistència	(això	ho	fa	per	exemple	la	Federació	de	Ciclisme).	Es	descarta.	Si	som	capaços	de	disminuir	la	sinistralitat	
el	preu	de	l’assegurança	baixaria.	

	

	

Es	proposa	la	renovació	con	la		COMPANYIA	ASSEGURANÇA		AON	-MGC		

S’ACORDA:	

APROVACIÓ	per	Assemblea	PREUS	ASSEGURANÇA	temporada	2018-2019	

Tècnics	i	Àrbitres	:	28	

Sèniors:	128	

Juvenils:	93	

Base:		25	

ENVIAMENT	MISSATGE	ALS	CLUBS	pregant	per	la	racionalització	de	les	visites	a	Urgències,	que	es	valori	si	val	la	
pena	o	no	assistir	a	Urgències	per	determinades	lesions.	

	

4. INFORME	TÉCNIC-ESPORTIU	TEMPORADA	2017-2018.	
	

Intervé	Eugenio	Tilves,	Director	Tècnic.	

Informa	que	al	CESA	GALICIA	2018	només	hi	havia	doblers	per	a	dues	seleccions.	Per	la	falta	de	temps	per	planificar	
es	decidí	que	fossin	les	seleccions	cadets	(que	ja	duien	un	temps	de	preparació).	

Ara	ja	s’ha	començat	a	treballar	als	Centres	de	Tecnificació	amb	l’objectiu		que	els	seleccionadors	controlin	els	nins	
nines.	Es	proposa	que	l’equip	del	Centre	de	Tecnificació	competeixin	amb	la	competició	de	la	COPA.	

El	pressupost	econòmic	de	la	FBHB	és	escàs.	S’està	fent	ja	una	feina	amb	les	seleccions	des	de	fa	un	mes.	No	es	pot	
comprometre	la	FBH	amb	la	retribució	dels	entrenadors	del	Centre	de	Tecnificació.	Al	final,	quan	es	passin	comptes	
i	si	es	possible,	es	donarà	una	gratificació	en	funció	dels	números.	

El	proper	Campionat	d’Espanya	de	Seleccions	Autonòmiques	2019	serà	a	Valladolid.	

A	 nivell	 de	 Real	 Federación	 Española,	 es	 durà	 a	 terme	 una	 concentració	 nacional	 infantil	 i	 cadet	 del	 Centre	 de		
Tecnificació:		

Palma.	 29-30	 setembre.	 Concentració	masculina	 amb	 la	 presència	 de	 Jordi	 Ribera,	 seleccionador	 equip	 nacional	
masculí.	

Eivissa.	6,	7	octubre.	Concentració	femenina	amb	la	presència	de	Carlos	Viver,	seleccionador	equip	nacional	femení	

	

5. INFORME	ARBITRAL	TEMPORADA	2017-2018.	

	Juan	Antonio	Vidal	comenta	que	l’estament	arbitral	de	Mallorca	passa	per	dificultats	pel	l’escàs	nombre	d’àrbitres	i	la	
falta	d’implicació.	



Demana	als	equips	de	Mallorca	que	intentin	no	posar	els	partits	a	la	mateixa	hora	per	compensar	que	hi	ha	molts	pocs	
àrbitres.	Els	Clubs	argumenten	que	tenen	dificultats	per	a	pista.		

Miguel	López	comenta	que	a	Eivissa	funciona	perquè	es	posen	els	horaris	el	dilluns,	hi	ha	més	disponibilitat	d’àrbitres	
i	es	pot	organitzar	millor.	

	

Es	comenta	també	la	falta	de	serietat	a	l’hora	de	posar	els	horaris	i	que	no	es	poden	fer	competicions	a	la	carta.		

S’ACORDA:		

ENTREGA	HORARI	PARTITS	EL	DILLUNS	AVANS	D’EL	PARTIT	

LES	DESSIGNACIONS	ES	FERAN	EL	DIMARS	

EL	DIMECRES	SE		NEGOCIAR	EN	CAS	QUE	HI	HAGUÉS	PROBLEMES	

El	Club	que	no	posi	els	horaris	dilluns,	rebrà	la	sanció	pertinent	per	aquest	casos		

	

Es	 recorda	que	no	es	suspenen	partits	aleatòriament	entre	clubs,	qui	ho	decideix	és	 la	FBH.	En	cas	d’inclemències	
meteorològiques,	els	dos	equips	han	de	fer	acte	de	presència,	l’àrbitre	decidirà	si	s’ajorna	o	no	el	partit.	Si	un		equip	
no	es	presenta	rebrà	la	corresponent	sanció	.	No	es	tracta		de	fer	res	excepcional,	simplement	seguir	les	normes.	

Es	proposa	que	quan	faltin	àrbitres	se’n	desplacin	d’Eivissa	a	xiular	a	Mallorca,	que	de	fet,	això	ja	s’ha	produït	en	la	
passada	temporada.	

En	cas	que	no	es	puguin	cobrir	els	àrbitres	de	pista	i	de	taula,	es	proposa	que	es	distribueixin		de	tal	manera	que	un	
àrbitre	faci	pista	i	l’altra	faci	taula.	

Es	valora	la	possibilitat	d’obligar	als	Clubs	a	posar	una	persona	a	taula	formada	com	a	suport	(sense	potestat).	En	cas	
que	falli	la	personada	assignada	per	la	FBH	a	taula	podria	suplir-la.	

Es	recorda	que	les	llicències	dels	àrbitres	les	valida	i	treu	la	FBHB.		

DIGITALITZACIÓ	DE	L’ACTA.	Per	a	la	propera	temporada	l’Acta	de	cada	partit	es	digitalitzarà	penjant	l’àrbitre	la	foto	de	
l’acta	directament	a	l’apartat	corresponent	de	la	pàgina	web.	

ES	DURÀ	UN	ÀRBITRE	D’ASOBAL	PER	 IMPARTIR	UNA	XERRADA:	HI	HAN	D’ASSITIR	OBLIGATÒRIAMENT	ÀRBITRES,	 I	
TAMBÈ	TÈCNICS	DELS	CLUBS.	

	
6. NORMATIVA	DE	COMPETICIÓ	2018-2019.	PROJECTE	ESPORTIU	2018-2019.	

NOVES	 REGLES	 IHF.	 Es	 valora	 la	 seva	 aplicació	 i	 la	 seva	 viabilitat.	 Es	 considera	 que	 no	 es	 viable	 perquè	
requereixen	dos	àrbitres	de	pista	i	un	a	taula	i	no	es	poden	cobrir,	falta	gent.	S’argumenten	pros	i	contres.	
	
S’ACORDA:	
Les	Noves	Regles	IHF,	s’aplicaran	a	totes	les	categories,	excepte	a	cadet	i	infantil	que	no	s’aplica	la	regla	dels	
7	jugador,	quedant	de	la	següent	manera:	

En	Infantils	i	Cadets:	targeta	blava,	joc	passiu,	últim	minut	

Sènior	i	juvenils:	totes	

	

	

	



BALONS	MOLTEN	.	Unificació	model	i	marca	balons	en	categories	sènior	i	juvenil,	cadet	i	infantil.		Segons	model	que	
determini	la	RFEBM.	La	FBHB	aportarà		MOLTEN	al	Centre	Tecnificació	i	a	les	Escoles	IME.	Des	de	la	Federació	es	farà	
una	comanda	de	balons	extensiva	a	tots	els	Clubs,	encara	no	es	disposa	de	les	tarifes	dels	balons	MOLTEN?	
	

ENTRENADORS.	 Obligatorietat	 de	 titulació	 mínima	 per	 als	 entrenadors	 de	 qualsevol	 categoria	 (Nivell	 I	 per	 a	
benjamins	fins	a	cadet,	Nivell	II	per	a	juvenils	i	sèniors).	Amb	l’excepció	d’aquells	que	estiguin	fent	el	curs	en	aquell	
moment.	I	si	no	es	fa	curs	aquell	any	es	concedirà	un	permís	excepcional	prèvia	sol·licitud	a	la	Federació.	

Clubs	amb	dos	equips	en	una	mateixa	categoria	A	i	B,		en	la	mateixa	lliga	podran	participar	en	igualtat	de	condicions	
a	i	participar	en	el	Campionat	de	Balears.	Però	no	pot	haver	hi	intercanvi	entre	jugadors	dels	equips.	Si	el	club	té	
jugadors	de	categoria	inferior	aquests	només	podran	formar	part	d’un	dels	dos	equips.	

Es	recorda	que	en	competicions	juvenil-sènior	en	partits	contra	sèniors	no	es	poden	pujar	cadets.		

COMPETICIÓ	SÈNIOR	MASCULINA.	En	la	temporada	passada	es	va	allargar	la	competició	(prèviament	acordada	en	
l’Assemblea	2017).	

Es	valoren	les	distintes	propostes:		

a)	Lliga	dues	voltes	+	Final	Four.	 Inviable	per	 falta	de	temps	per	sol-licitar	a	temps	 les	subvencions	de	viatges	al	
Govern	Balear.			

b)	Lliga	a	dues	voltes	+	1r-4t		2n-3r	

S’ACORDA	EN	LA	COMPETICIÓ	SÈNIOR	MASCULINA	:		

Lliga	regular	a	dues	voltes	sempre	i	quan	siguin	més	de	9	equips	

								Lliga	regular	a	dues	voltes	+	4	primers	anada	i	tornada	per	campió	Lliga		

+		4	darrers	anada	i	tornada	per	campió	de	Copa	

	

LLIGA	JUVENIL-SÈNIOR	FEMENÍ			es	recorda	que	no	valdrà	la	puntuació	entre	equips	de	distinta	categoria	

	S’ACORDA		EL	CALENDARI	D’INSCRIPCIONS	

-	Data	inscripcions	JUVENIL	I	SÈNIOR	MASCULÍ:	17	Juliol		

-	Data	inscripcions	JUVENIL	I	SÈNIOR	FEMENÍ:		11	SETEMBRE		

	

CAMPIONAT	de	BALEARS		INFANTIL	I	CADET	MASCULÍ	I	FEMENÍ	es	celebrarà	els	5,	6	y	7	d’Abril	a	Eivissa		

	

Es	proposa	 la	celebració	d’una	DIADA	INTERILLES	benjamí	 i	aleví,	atès	 l’èxit	de	 la	Diada	 Inter-Illes	amb	motiu	de	 la	
concentració	de	 la	 selecció	espanyola	a	Eivissa.	 Es	proposa	posar-li	 un	nom,	per	exemple	TORNEIG	PROMESES.	 Es	
celebrarà	a	l’illa	que	disposi	de	millor	comunicació	marítima.	

	

	

	

	

	



	

	
	
	

7. PROPOSTES		
-Una	normativa	de	competicions	 i	partits	clara	 i	per	escrit	al	 setembre	que	reculli	 	 les	propostes	aprovades	
aquesta	Assemblea	.	
S‘APROVA	
	
-Alternança	de	la	seu	de	celebració	de	l’Assemblea		i	per	tant	l’assemblea	del	2019	es	celebrarà	a	Eivissa	.	La	
datà	serà	una	setmana	després	de	l’Assemblea	de	la	RFEBM.	
S’APROVA	
	
-	Es	proposa	una	competició	lliga	Inter-illes	infantil	i	cadet	femení.	Es	considera	inviable	perquè	no	hi	ha	ara	per	
ara	previsió	ni	pressupost.	Si	es	decideix,	la	totalitat	dels	equips	hi	haurien	d’estar	d’acord.	Queda	obert	a	que	
els	clubs	es	posin	d’acord.	Tenen	temps	fins	que	s’elaborin	els	calendaris	de	la	competició.	
	

8. PRECS	I	PREGUNTES.	
No	es	formulen	
	

	
	
	
Sent	les	13,45	h.	El	President	dóna	per	conclosa	l'Assemblea.	
	
	
	 	 	 	 		 	 	
	
	
	
Joan	Miquel	Maura	 	 	 	 	 Signat		Raül	S.	Fullana	Aguirre		
Secretàri																																																																																	President	FBHB	
	
	
	

	


