
 

IV GALA DELS PREMIS HORSEBALL CATALUNYA 

El Horseball Català premia als seus jugadors, considerats els millors del 
món 

El jugador del Club d'Equitació Esportiva Cardedeu nascut a La Garriga, Gil Carbonés i 

Baldich, millor jugador del món del 2015 

El vallesà Miquel Julià també del CEEC, en absoluta, l'empordanesa Irene Menéndez del HCC-

GT, en femenina i l'osonenc Bruno Cabau del Malla, en sub 16, són els millors jugadors del 

món dels darrers vuit anys, en les seves respectives categories,  segons el Rànquing Mundial 

de Horseball. 

El Club d'Equitació Esportiva Cardedeu, és l'actual campió d'Europa de Clubs, i el Malla 

subcampió, el HCC GT de Folgueroles, és medalla de bronze d'Europa de Clubs en categoria 

femenina i el Malla de nou, campió en categoria sub 16. Els jugadors catalans, formen la 

columna vertebral de totes les seleccions espanyoles de horseball que competeixen al més alt 

nivell internacional i que actualment són subcampiones d'Europa i del Món.  34 jugadors del 

horseball català  són reconeguts d'Alt Nivell pel Consejo Superior de Deportes, i segons el 

Rànquing Mundial de Horseball, 15 llocs de 24,  del Podi del 2015, que recull totes les 

categories, entre ells el dels tres  millors jugadors del món, segona jugadora del món, i segon i 

tercer club del món, són per representants catalans. 

També cal destacar que fins a 104 jugadores i jugadors catalans de totes les categories han 

obtingut medalles en un total de 18 competicions internacionals i 3 campionats d'Espanya 

durant aquest 2015. 

Aquests resultats mostren l'excel·lent moment del horseball català i com en poc temps s'ha 

convertit en una potència mundial, tot i que encara li queda per assolir el gran repte de ser un 

esport més conegut, més visible i  més valorat a casa nostra. 

Des del horseball català no volem deixar de donar valor als nostres valors, i també reconèixer a 

casa nostre el que se'ns reconeix a nivell mundial i és per això que el dissabte 20 de febrer, a 

partir de les vuit del vespre, al restaurant de la Deu d'Olot, celebrarem la IV Gala dels Premis 

Horseball Catalunya, en reconeixement als nostres jugadors més internacionals i als clubs i a 

aquelles persones que desinteressadament treballen per a la millora d'aquest esport.  



 

 

Ells premis,  estableixen aquestes tres categories: 

 

TROFEU PILOTA DE HORSEBALL 

És el màxim guardó dels Premis i el reben aquelles jugadores i jugadors o equips  per la 

seva destacada trajectòria esportiva o be per haver  obtingut un gran èxit esportiu, 

d’actitud o de valors, durant el darrer any. 

 

TROFEU HORSEBALL CATALUNYA 

El reben  aquelles persones o entitats que de manera voluntària i desinteressada han 

col·laborat i treballat per a la millora d’aquest esport.  

PREMIS DE RECONEIXEMENT  

El reben les jugadores i jugadors, persones entrenadores o d'arbitratges que durant el 

darrer any han obtingut medalles i èxits esportius a nivell internacional i de 

campionats d'Espanya. En aquests Premis Horseball Catalunya del 2015, rebran guardó 

fins a un total de 108 persones jugadores o entrenadores, per haver obtingut medalla 

en Campionat d'Europa, Internacional o d'Espanya de totes les categories, a partir de 

poussins (10 anys). I un any més destacarem també als que formen part del Quadre 

d'Honor del World Horseball Ranking: Premis de reconeixement WHR. 

 

En aquesta edició i amb la intenció d'aprofitar aquest acte per divulgar i donar a conèixer 

aquest esport es podran veure reportatges de horseball i partits de Champions League a bars i 

restaurants de la ciutat d'Olot durant el cap de setmana del 19 al 21 de febrer amb la 

col·laboració de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa. Amb aquesta mateixa finalitat des del 

22 de gener i fins el 18 de febrer es pot veure al Museu de la Garrotxa d'Olot, l'exposició 

"Horseball" de la fotògrafa Berta Barnils, gràcies a l'Ajuntament d'Olot. 

El Horseball Català encapçala el Rànquing Mundial de Horseball  

Catalunya  és per segon any consecutiu la primera potència del món de horseball segons el 

Quadre d'Honor del Rànquing Mundial de Horseball que es publica cada final d'any.  

Quinze llocs de vint-i-quatre, l'ocupen amazones, genets, cavalls, ponis, clubs, entrenadors i 

àrbitres catalans, consolidant el creixement del horseball català que es tradueix, any rere any, 

en més èxits per aquest esport a casa nostra.  



 

"El World Horseball Ranking,  permet certificar, quantificar i escriure la història del horseball. 

Des de la Federació Internacional de Horseball -explica el seu President Frederico Cannas- 

 volem treballar per fer professionals de l'esport i per a això necessitem un llenguatge comú 

que es diu Rànquing Mundial de Horseball, que no és altra cosa que un sistema de mesura i de 

quantificació del horseball, basat en les classificacions i sense apreciacions subjectives , que 

posen en valor als nostres jugadors, clubs, cavalls, entrenadors i àrbitres". 

El WHR va sortir publicat per primera vegada el 2013 en diferents categories, millors jugadors 

en un rànquing històric i també de l'any en curs, millors jugadors en actiu dels darrers 8 anys, 

millors nacions de la història, millors clubs de la història i de l'any, millors entrenadors 

històricament i de l'any  i millors cavalls de l'any. 

En la recent Gala dels WHR 2015, celebrada a Le Mans, el passat mes d'octubre, van estar 

premiats com a millor jugador del món de l'any, en Gil Carbonés i Baldich i com a millor 

jugador dels darrers 8 anys en Miquel Julià, tots dos jugadors del Club d'Equitació Esportiva 

Cardedeu. L'empordanesa Irene Menéndez del HCC-GT, en femenina i l'osonenc Bruno Cabau 

del Malla, en sub 16, són també considerats els millors jugadors del món dels darrers vuit anys, 

en les seves respectives categories.  

El CEEC, que el mateix dia acabava de guanyar per quarta vegada en la seva història la 

Champions League de Horseball, quedava com a millor club del món de la història del horseball 

i segon millor club del 2015 seguit de l'Hípica  Malla, que enguany ha guanyat també la 

Champions League en la categoria Sub 16 i la medalla de plata en la categoria Pro Elit, 

disputant la final amb el mateix CEEC.  

En el Quadre d'Honor i darrera d'en Gil Carbonés, els catalans Miquel Julià del CEEC i Aleix 

Velasco del Malla són considerats respectivament el segon i el tercer millors jugadors de la 

màxima categoria. En femenina, Irene Menéndez del HCC GT de Folgueroles ha quedat en 

segon lloc, i en sub 16, en Bruno Cabau i en Dani Marfà del Malla ocupen la segona i tercera 

plaça de joves genets de Sub 16. 

Louve Siamoise, de l'amazona Irene Menéndez, en categoria de cavalls, és considerat el millor 

del món, seguit de Kasantcha i Saint Calin d'en Miquel Julià i d'en Gil Carbonés 

respectivament,  que comparteixen el segon lloc del Quadre d'Honor. En ponis, Texas d'en 

Bruno Cabau, és considerat el millor del 2015 i Ceres EA d'en Dani Marfà el tercer poni del 

món. 



 

En Jordi Serra, entrenador de les seleccions espanyoles de les tres categories Pro Elit, 

Femenina i Sub 16 i del Club Alforges de Banyoles, ocupa el tercer lloc en el Quadre d'Honor 

com a entrenador i així mateix, en Francesc Puy, també consta com a tercer millor àrbitre del 

2015, completant aquests quinze llocs del  Hall of Fame 2015 del horseball català. 

Un any més,  l'excel·lent moment del horseball català, amb grans èxits internacionals, queda 

reflectit en el WHR, amb 15 llocs dels 24 possibles del Podi del 2015. 

 

Total la informació del WHR la trobareu a la pàgina web de la FIHB:  Federació Internacional de 

Horseball  www.fihb.net 



 

 

RELACIÓ DELS ÈXITS OBTINGUTS PEL HORSEBALL CATALÀ EL 2015 

A continuació es detallen tots els èxits assolits per jugadors catalans en els campionats 

internacionals i d'Espanya en que han obtingut medalla durant el 2015 i pel que seran 

reconeguts en la IV Gala dels Premis Horseball Catalunya: 

Campionats d'Europa i Internacionals que puntuen  al WHR 

1) Medalla de plata al Campionat d'Europa de Horseball 2015, als jugadors catalans de la 

selecció espanyola 

2) Medalla de bronze al Campionat d'Europa Femení de Horseball, a les jugadores 

catalanes de la selecció espanyola 

3) Medalla de plata al Campionat d'Europa Sub-16 de Horseball 2015 a les jugadores i 

jugadors catalans de la selecció espanyola 

4) Copa i medalla d'or a la Champions League - Elit de clubs 2015, als jugadors del CEEC 

5) Medalla de plata i el trofeu fair play a la Champions League - Elit de clubs 2015, als 

jugadors del Malla 

6) Medalla de bronze a la Champions League - Elit de clubs 2015, als jugadors catalans de 

l'equip francès del Chambly 

7) Medalla de bronze a la Champions League - Femenina de clubs  de horseball 2015, a 

les jugadores del HCC-GT 

8) Medalla d'or a la Champions League - Sub 16 de clubs  de horseball 2015, i la copa i la 

medalla d'or al campionat d'Espanya de clubs sub 16 de horseball 2015 a les jugadores 

i jugadors del Malla 

9) Medalla d'or al Campionat Internacional de Horseball de Les Alforges 2015 2*WHR en 

categoria elit, als jugadors del CEEC 

10) Medalla de plata al Campionat Internacional de Horseball de Les Alforges 2015 2*WHR 

en categoria d'elit als jugadors del serrat 

11) Medalla de bronze al Campionat Internacional de Horseball de Les Alforges 2015 

2*WHR en categoria d'elit als jugadors de l'Hípic GT 

12) Medalla d'or al Campionat Internacional de Horseball Femení de Les Alforges 2015 

2*WHR a les jugadores del HCC-GT 

13) Medalla de plata i bronze al Campionat Internacional de Horseball Femení de Les 

Alforges 2015 2*WHR, a les jugadores de l'equip The Glitters i las Diabolas del Circolo 

Di Novi 

14) Medalla de bronze al Campionat Internacional de Horseball Promo Femení de Les 

Alforges 2015 2*WHR, a les jugadores de l'Hípic GT 



15) Medalla d'or al Campionat Internacional de Horseball Sub 16 de Les Alforges 2015 

2*WHR, a les jugadores i jugadors de l'Aubin 

16) Medalla de bronze al Campionat Internacional de Horseball Sub 16 de Les Alforges 

2015 2*WHR a les jugadores i jugadors de Les Alforges 

17) Medalla d'or al Campionat Internacional de Horseball Sub 14 de Les Alforges 2015, a 

les jugadores i jugadors de l'Hípic GT 

18) Medalla de bronze al Campionat Internacional de Horseball Sub 14 de Les Alforges 

2015, a les jugadores i jugadors de Les Alforges 

19) Medalla d'or al Campionat Internacional de Horseball Sub 12 de Les Alforges 2015, a 

les jugadores i jugadors de l'Hípic GT  

20) Medalla de bronze al Campionat Internacional de Horseball Sub 12 de Les Alforges 

2015, a les jugadores i jugadors de Les Alforges 

 

Campionats d'Espanya de Clubs de Horseball en les categories elit, 

femenina i sub 16 
21) Copa i medalla d'or al Campionat d'Espanya de Clubs de Horseball 2015, als jugadors 

del Malla 

22) Medalla de plata i el trofeu fair play al Campionat d'Espanya de Clubs de Horseball 

2015, als jugadors del CEEC 

23) Medalla de bronze al Campionat d'Espanya de Clubs de Horseball 2015, als jugadors de 

l'Hípic GT 

24) Medalla d'or al Campionat d'Espanya de Clubs de Horseball Femení 2015, a les 

jugadores del CEEC 

25) Medalla de plata al Campionat d'Espanya de Clubs de Horseball Femení 2015, a les 

jugadores de Les Alforges 

26) Medalla de bronze al Campionat d'Espanya de Clubs de Horseball Femení 2015, a les 

jugadores del HCC-GT 

27) Trofeu de fair play al Campionat d'Espanya de Clubs de Horseball Femení 2015, a les 

jugadores del Serrat 

28) Copa i la medalla d'or al Campionat d'Espanya Sub 16 de Clubs de Horseball 2015, a les 

jugadores i jugadors del Malla 

29) Medalla de plata al Campionat d'Espanya Sub 16 de Clubs de Horseball 2015, a les 

jugadores i jugadors de l'Hípic GT  

30) Medalla de bronze al Campionat d'Espanya Sub 16 de Clubs de Horseball 2015, a les 

jugadores i jugadors de Les Alforges 

31) Trofeu fair play al Campionat d'Espanya Sub 16 de Clubs de Horseball 2015, a les 

jugadores  de la Devesa dels Bous  



 

 

Torneig Internacional de Horseball de Saint Georges d'Orques 

A la localitat francesa de Saint Georges d'Orques, es disputa cada any, el Torneig 

Internacional de Horseball de joves genets i amazones on hi van participar les seleccions 

catalanes de les categories poussins, sub 12, sub 14, sub 16, sub 21 i femenina a més de 

dos equips catalans  de Malla. 

Quatre medalles d'or i dos de plata van estar el resultat de la representació de Horseball 

Catalunya en aquest campionat, a més d'una de bronze pel Malla. 

En aquest torneig hi van participar a més de Catalunya, les seleccions regionals de França, 

Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Lorrainne, l'equip 

italià del Circolo di Novi i la selecció franceses de la categoria  sub 16. Amb un total de més 

de 200 genets i amazones, 25 equips i 230 cavalls, el converteixen en el Campionat 

Internacional de Horseball més important de categories promocionals amb el 

reconeixement de la Federació Internacional de Horseball. 

Catalunya,  hi participa des del 2003, obtenint sempre grans resultats, moltes medalles i el 

que és més important,  ajudant a consolidar equips i jugadors catalans, que avui 

conformen l'elit mundial del horseball. I la seva participació amb les joves seleccions, és la 

culminació del treball que durant l'any realitza l'Escola Catalana de Horseball amb la 

formació dels joves genets i amazones. 

 

32) Medalla d'or al Torneig Internacional de Horseball de Saint Georges d'Orques 2015 

2*WHR en la categoria femenina, a les jugadores de la selecció catalana  

33) Medalla d'or al Torneig Internacional de Horseball de Saint Georges d'Orques 2015 

2*WHR en la categoria de sub 21, als jugadors de la selecció catalana 

34) Medalla de plata al Torneig Internacional de Horseball de Saint Georges d'Orques 2015 

en la categoria sub 16, a les jugadores i jugadors de la selecció catalana 

35) Medalla d'or al Torneig Internacional de Horseball de Saint Georges d'Orques 2015 en 

la categoria sub 14, a les jugadores i jugadors de la selecció catalana  

36) Medalla de bronze al Torneig Internacional de Horseball de Saint Georges d'Orques 

2015 en la categoria sub 14, a les jugadores del Malla. 

37) Medalla de plata al Torneig Internacional de Horseball de Saint Georges d'Orques 2015 

en la categoria sub 12, a les jugadores i jugadors de la selecció catalana 



38) Medalla d'or al Torneig Internacional de Horseball de Saint Georges d'Orques 2015 en 

la categoria de poussins, a les jugadores i jugadors de la selecció catalana  

 

També podeu veure el reportatge de horseball i del CEEC dirigit per la Laura Pedemonte: 

Documental  Pilota.Cavall.Acció de Nightproductions 
www.youtube.com/watch?v=9pvAvzHSShc 

Tràiler Pilota.Cavall.Acció de Nightproductions  www.youtube.com/watch?v=i73yEqz_BgA 

A Zona Horseball de Youtube, trobareu filmacions de partits de horseball, on destaquen; 

Final FEI WEG Horseball France - Spain 2014 https://www.youtube.com/watch?v=z-xYJV51FxQ 

Resum final Champions League 2014 CEEC - Arles HCC 
https://www.youtube.com/watch?v=2Qw-In_lS2Q 

III Gala Premis Horseball Catalunya. Premis de Reconeixement 
https://www.youtube.com/watch?v=uwoFW0ty78g 

III Gala Premis Horseball Catalunya. World Horseball Ranking 
https://www.youtube.com/watch?v=MHkzs51JvIs 

III Gala Premis Horseball Catalunya. Premi Pilota de Horseball 2014  
https://www.youtube.com/watch?v=D2OPneMDP2U 



 

 

 

Nota: Preguem que no es tradueixi el horseball com a bàsquet a cavall. El horseball procedeix 

del pato argentí; a principis dels anys 30 del segle passat, un francès, el Capità Clave, porta a 

Europa una adaptació indoor del pato. El primer reglament sota la nova denominació de 

horseball data del 1936. Tot i que es juga amb  pilota i  cistelles, el horseball no coincideix ni 

comparteix, cap  normativa ni reglamentació del bàsquet. Tant la Federació Catalana d'Hípica 

com la Real Federación de Hípica Española,  reconeixen aquesta disciplina eqüestre amb el 

nom de horseball i l'esport compte amb una Federació Internacional de Horseball. El horseball 

català treballa fa temps per a donar a conèixer aquest esport amb tota la seva identitat i és per 

això que us agraïm que ens ajudeu a la seva correcte difusió. 

 

Presenta la roda de premsa el Sr. Francesc  Puy, President de Horseball Catalunya i vocal de 

horseball de la Federació Catalana d'Hípica. 

Per a més informació  premsa:   

Anna Plana  -  Tel. 609 558 235    annaplana@hotmail.com 

Organitza:     Col·labora: 

                                


