
 

                                                                                                                                

 

Sènior masculí 

 

Lluís Cobos Torres                       Club Judo Granollers 

 

Campió de Catalunya i d’Espanya veterans. Tercer en el campionat d’Europa veterans, Primer en el 

campionat Internacional de veterans. Participa en la categoria de M6 -  100 Kg 

 

Albert Soley Catells                      Club Triatló Granollers 

 

Campió del Món i d’Espanya de Triatló X-Terra en el seu GGEE (25-29) 

Campió de Catalunya de Triatló de muntanya i sots campió de Catalunya del Circuit Català de duatló de 

muntanya 

 

Ferran Solé Sala                            Balonmano Granollers 

 

Sots campió del món en el Mundial d’handbol júnior i sots campió de la copa Asobal amb el 1r equip de 

club 

 

Sènior femení 

 

Lara Lucas Burgos                       Associació Granollers Esportiva 

 

Tercera en el campionat d’Espanya individual i 5a en dobles femenins. 

5a en el Internacional d’Espanya junior sub-19 en dobles femení i 9a en individual 

2a en el Campionat d’Espanya sub-19 en dobles femenins i 5a en individual 

1a en el ranking espanyol sub-19 en individual i dobles femení 

Campiona de la lliga de clubs de 1a nacional de la FEBadminton 

2a en el campionat de Catalunya absolut en individual i en dobles 

1 en el Campionat de Catalunya sub-19 en individual i en dobles femenins. 

 

Meritxell Mas Pujadas                Club Natació Granollers 

 

Sots campiona del món en equip tècnic, equip lliure i rutina lliure combinada. 

Campiona d’Espanya en equip lliure i equip tècnic. 

1a class en equip en el Brasil Open 

2a en equip en la Copa d’Europa absolut 

1a class en equip en el Japan Open 

 

Judith Vizuete Recuenco             BM Granollers 

 

Campiona de la Lliga Catalana Sènior Femenina i sots campiona de  Catalunya Juvenil. 



5a d’Espanya juvenil femenina. 

Aconsegueix l’ascens a Divisió d’Honor plata amb el seu equip. 

Va ser convocada amb la selecció espanyola júnior en la fase de preparació del Mundial de Croàcia 

 

Promesa masculí 

 

Edgar Sapiña Manchado                    Club Natació Granollers –gimnàstica 

 

En el campionat d’Espanya de categoria juvenil va aconseguir, la medalla de plata en la class. general i 

en anelles, paral·leles i barra fixa 

En el campionat d’Espanya de seleccions autonòmiques va aconseguir la medalla d’or 

En el campionat de Catalunya, la medalla de plata 

En la copa Catalana va ser or en la 2a fase i també en la tercera. 

 

Joan Monroy Martínez                        Associació Granollers Esportiva - bàdminton 

 

En el campionat d’Espanya Se Busca (sub-13) va ser campió 

Va aconseguir finalitzar en 1r lloc en el Màster Joves sub-13, en el Campionat de Catalunya sub-13 en 

individuals i dobles mixtes, en el Campionat de Catalunya sub-15 en dobles mixtes i 3r en individuals. 

1r classificat del ranking joves sub-13 en individuals i dobles masculí 

1r a la proba del circuit Nacional sib-13 en individual i dobles mixtes 

 

Ian Tarrafeta Serrano                            BM Granollers 

 

Campió d’Espanya infantil i millor jugador de la fase final. Ha estat internacional promesa amb la 

selecció espanyola en el torneig d’Avilès. 

 

 

Promesa femenina 

 

Helena Jaumà                                          Club Natació Granollers – sincronitzada 

 

3a class.  En equip i rutina lliure combinada en el Campionat d’Europa Júnior 

Subcampiona d’Espanya en equip i rutina en el campionat d’Espanya júnior-sènior d’hivern 

Campiona d’Espanya en rutina lliure combinada i subcampiona  en equips en el Campionat d’Espanya 

aleví-juvenil d’estiu 

Subcampiona de Catalunya en equip i rutina lliure combinada (hivern i estiu) 

 

 

Lluna Casanova Izuel                             Club Natació Granollers – gimnàstica 

 

En el campionat d’Espanya benjamí va aconseguir l’or en la classificació general i també en barra 

d’equilibris i paral·leles asimètriques 



 

En el campionat d’Espanya de seleccions autonòmiques va fer bronze en la classificació general 

En el campionat de Catalunya aconsegueix l’or en la classificació general 

Medalla d’or en la 2a fase  V. Olímpica, bronze a la general en la fase final, or en barra d’equilibris i en 

terra. 

 

 

Maria Garcia Barceló                        Ass. Esportiva Escola Pia – Voleibol 

 

Campiona de Catalunya de 1a catalana sènior 

Campiona d’Espanya amb la selecció catalana cadet femenina 

Aconsegueix la beca d’Alt Rendiment Esportiu 


