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El voleibol va arribar a casa nostra procedent de França. Practicat com a joc de 
platja en la dècada dels anys 20, va tornar a agafar força a finals de la dècada dels 

40 de la mà dels aficionats  que el practicaven a les platges de Montgat, Badalona i 
Barcelona, posant-se en marxa els primers clubs sota l’amper de la Federació 

Catalana de Bàsquet. 
 

Però va ser la introducció a l’escola i la seva promoció per part del Frente de 
Juventudes i la Sección Femenina que van fomentar molt especialment la seva 

pràctica. El Liceo Francès també va ser un dels precursors del nostre esport a 
Catalunya, i tal i com explica l’enyorable Diego León en diverses tertúlies entre 

amics, aquest col·legi freqüentat pels fills de la burgesia catalana prohibia jugar al 
futbol aleshores, qui ens ha vist, i qui ens veu... 

 
A banda de la influència francesa, i de la promoció a nivell escolar, l’altre element 

clau en la implementació del voleibol al nostre territori va ser la pràctica del nostre 

esport a la Policia Armada i els Bombers, com a un dels més complerts elements de 
preparació física, seguint el model existent en les unitats militars de diferents 

països europeus. 
 

A les acaballes de la dècada dels anys quaranta el cos de Bombers va formar equips 
de futbol, bàsquet i Balonvolea, però molt aviat el voleibol imposaria la seva llei 

sobre els altres dos, impulsat per un dels forjadors d’aquest esport a Catalunya, 
Carles Casanova. 

 
El Balonvolea a Catalunya va tenir un fugaç i testimonial pas per la Federació 

d’Handbol, sent adscrit a la Federació Catalana de Bàsquet la tardor de 1950. 
Mesos després es feia efectiva la composició directiva de la secció de Balonvolea, 

amb Rafael Castejón com a president de la Comissió, però quedant sota la 
presidència de la federació de bàsquet. 

 

Primer Campionat de Catalunya 
 

A començaments del 1951 es va posar en marxa el primer Campionat de Catalunya 
de Balonvolea, que es va disputar en dues fases. El 21 de gener va disputar-se la 

primera jornada de la competició en la que el ACD Bombers ‘A’ va guanyar al CN 
Cataluña per 3 sets a 0 i pel mateix resultat l’equip ‘B’ dels Bombers al PAYT (equip 

de la Policía Armada y de Tráfico). El tercer partit no es va disputar, ja que el Sitges 
no es va presentar a jugar a la pista del Hispano Francés, equip que va dominar la 

primera fase de la competició amb onze victòries en dotze partits disputats. 
La segona, anomenada fase zonal, va aparellar en semifinals a doble partit, a 

l’Hispano Francés i l’ACD Bombers amb dos equips de Manresa, l’Spiris Club i el CN 
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Manresa. Els dos clubs barcelonins varen imposar-se guanyant els dos partits, i per 

tant es van proclamar finalistes.  
 

La final de primer Campionat de Catalunya de Voleibol es va disputar a la pista de 
l’AC Bombers el 29 de Maig del 1951 i va necessitar de cincs per decidir el campió. 

Segons va publicar “La Vanguardia” publicada l’endemà, l’equip dels Bombers varen 
prendre la davantera al fer-se amb els dos primers sets pel mateix parcial, 15-11, 

però la reacció de l’Hispano Francés el va portar a igualar a dos sets. Finalment,  la 
ACD Bombers es va imposar en el decisiu cinquè set per 15-3  assolint  així el 

primer títol del Voleibol català.   
 

El partit va ser arbitrat pel col·legiat Sr. Tello i els protagonistes de la històrica final 
varen ser, per AC Bombers: Magriñà, Salvat, Viladomat, Flaqué, Casanova, 

Garcia, Pasarius, Carrasco i Mir. Per l’Hispano Frances van jugar: Cid, Massaguer, 
Martí, Boyer, Cortés i Flaquer. Acabat el partit el Comandant Diaz Romañach va 

lliurar la Copa Diputación Provincial al capità del ACD Bomberos. 

 
Com a Campió de Catalunya, l’ACD Bomberos de 

Barcelona va   participar en la fase final del 
primer campionat d’Espanya disputat a Madrid 

on desprès de guanyar al Club Galgo en 
semifinals, va conquerir el títol de Campió 

d’Espanya al imposar-se per 3 sets a 2 al CN 
Canoe en un disputat partit  que va durar mes 

de dues hores. Va ser el 29 de Juny del 1951. 
Els dos primers sets van ser de clar domini pels 

Bombers  15-5, 15-12 , però en el tercer van 
reaccionar els madrilenys 13-15 i desprès d’un disputat i llarg quart set 15-17, els 

catalans però varen imposar el seu millor joc en el cinquè i definitiu sense donar 
opcions al seus rivals 15-7.  

 

L’ anècdota d’aquella final és que es va jugar en un terreny de joc habilitat dins de 
l’Estadi Vallehermoso de Madrid, sota un sol de justícia. Com sigui que va durar 

prop de dues hores, alguns dels nombrosos presents van patir els efectes de la 
insolació, entre d’ells el president de la Federació Espanyola de Bàsquet que va 

amenaçar en no tornar a presenciar cap partit més de Balonvolea, si les lesions 
cutànies provocades per la insolació li deixaven algun senyal fet que, sortosament, 

no va succeir. 
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En un interessant frec a frec entre els clubs de Catalunya i Madrid es van succeir 

nous èxits per als equips del nostre territori les temporades següents, amb 
l’Hernan, Campió d’Espanya el 1953, l’ACD Bombers el 1955, 57 i 58 

 
Això va generar una dinàmica de creixement i l’aparició de nous clubs a Sitges, 

Vilafranca, Manresa o Mataró, que es van afegir als autèntics forjadors: el Col·legi 
Hernan, el Montgat, l’Amistad, Llars Mundet, Hispano Francés, San Fernando –

equip del Frente de Juventudes-, San  Medin, CN Badalona, Liceo Frances, ACSD 
Bombers, Muebles la Fabrica, el FC Barcelona i d’altres... 

 
El ja desaparegut Price va ser l’escenari del primer torneig de voleibol disputat a 

l’Estat espanyol que va ser guanyat pels Bombers. Es pot dir que a finals dels anys 
50 i principis dels 60, el voleibol va assolir el seu millor moment a Catalunya  tant 

per la seva difusió i projecció com per nivell de pràctica i clubs existents. 
  

Les Memòries de la Federació Catalana de Basquetbol fan la seva primera 

referència a  les diferents competicions de la Secció de Balonvolea a les 
corresponents a la temporada 1953/1954, on trobem les primeres dades 

interessants amb classificacions incloses i on apareix la primera referència 
documentada al voleibol femení amb la disputa d’un torneig anomenat Doctor 

Naves i on van participar Pineda, SEU, Liceo Francés i Colegio Mayor. 
 

Autonomia de la Federació Catalana de Voleibol 
 

Desprès de donar els primers passos en el si de les Federacions  d’Handbol i de 
Bàsquet, va arribar el  moment per tal que el Voleibol busqués la seva necessària e 

imprescindible autonomia pel seu adequat desenvolupament. Així  en l'acta signada 
el 2 d’Octubre del 1956 es va constituir la Federació Catalana que passava a ser 

presidida per Francisco García Valls, fins aleshores vicepresident de la secció de 
Balonvolea des de el 1954. 

 

El 4 de Febrer del 1958, la Delegación Nacional de Educación Fisica i Deportes va 
confirmar  a la Federació Catalana la seva independència, com a entitat regional, 

dels anteriors lligams amb les Federacions d’Handbol i Basquetbol. 
 

Pas a pas s’avançava en la difusió i millora en la pràctica d’aquest esport i es pot dir 
que amb l’arribada de la dècada dels 60, s’havia cobert una primera i difícil etapa, 

la d’arrelar el Voleibol a Catalunya. 
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Refundació de la Federació Catalana 

 
A finals de la dècada dels setanta i en plena transició política  i coincidint amb la 

pèrdua de pes específic dels clubs catalans es va incrementar la pressió per tal que 
la Federació Catalana passes a denominar-se Federació Provincial de Barcelona i fos 

una Federació Provincial més. L’objectiu era clar, evitar un suposat control exercit 
des de Barcelona a la resta de federacions provincials.  Van ser moments molt 

difícils però el reduït equip de col·laboradors del llavors president Jose Antonio 
Hermida va resistir a les pressions evitant el canvi i mantenint per tant l’esperit de 

la federació creada l’Octubre del 1956. 
 

Amb l’entrada en vigor del Estatut d’Autonomia de Catalunya era evident que 

davant els nous temps era necessària la  recuperació plena de la capacitat de gestió 
i d’una veritable estructuració de les quatre seus federatives que mantenia a 

Catalunya la Delegación de la Federación Española. 
La nit del 19 al 20 de Novembre del 1981  a l’Hotel Conde Duque de Madrid 

habitual punt de trobada dels federatius catalans a l‘hora d’assistir a les 
Assemblees o convocatòries  de la FEVB  va tenir lloc un fet històric  pel Voleibol 

català. 
 

Reunits els més significats federatius catalans van acordar l’inici dels tràmits per la 
recuperació de la històrica Federació Catalana de voleibol en base a l’article 9.29 de 

l’Estatut de Catalunya la seva disposició transitòria segona i l’article 12 de la llei 
13/1981 del 31 de Març , així com el Decret 10/1981 de la Generalitat de 

Catalunya. 
 

Tretze mesos desprès, el 18 de Desembre del 1982, previ debat i aprovació del 

esborrany en cadascuna de les Assembles Provincials, i refoses les conclusions en 
un text únic va ser aprovat el primer estatut que disposaria la FCVB iniciant els 

tràmits per la seva inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat 
de Catalunya. En el seu moment, aquests estatuts varen ser considerats els mes 

avançats dins del món esportiu català i van ser ratificats pel llavors Director 
General de l’Esport, Josep Lluís Vilaseca en resolució signada el 29 de Desembre del 

1983. 
 

Aquesta nova etapa de la renovada Federació Catalana va tenir d’entrada tot un 
repte com va ser l’organització del Volímpic 84, torneig classificatori pels JJ.OO. de  

Los Angeles. 
 



FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL   
 www.fcvolei.cat  
 Les Jonqueres, 16, 5è-C   
 08003 BARCELONA 
 Tel.: 93.268.41.77 
 Fax: 93.268.23.36   
 

 

 

 
 

Presidents al llarg de la història 
 

La Federació Catalana de Voleibol ha tingut 10 presidents al llarg de la història de 
l’ens. Francisco García Valls va erigir-se en el primer president, destacant que 

actualment una dona, Mª Isabel Zamora Gómez dirigeix els designis de la FCVB per 
primera vegada a la història.  

 

 
 

1956-1962 Francisco García Valls 
 

1962-1967 Juan José Giró Mansana 
 

1967-1970 Alberto Portell i Barat 
 

1970-1974 Juan Ferrer Navarro 
 

1974-1978 José Antonio Hermida Martínez 
 

1978-1997 Sebastià Benasco i Martínez 
 

1997-1999 Jaume Sagrera i Morató 
 

1999-2000 Joan Costa i Cortadellas 

 
2000-2008 Francesc d’Assís Ferrer i Vila 

 
2008-       Mª Isabel Zamora Gómez 


