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Només cinc clubs de tot
Europa tenen els seus pri-
mers equips jugant en les
màximes categories mas-
culina i femenina dels seus
respectius països. Un
d’aquests és el BM Grano-
llers. Aquesta és la dada
que va remarcar l’alcalde
de la ciutat, Josep Mayo-
ral, en la presentació de la
candidatura que lidera per
al mundial d’handbol fe-
mení del 2021. A l’aventu-
ra –”mediterrània” la van
batejar els seus responsa-
bles– s’hi han afegit Tarra-

gona, Lleida i Castelló de la
Plana.

La primera estimació
del pressupost per orga-
nitzar el mundial volta els
cinc milions d’euros, se-
gons va precisar Mayoral,
que també va remarcar
que hi ha temps per bus-
car patrocinadors i recur-
sos i per negociar amb to-
tes les administracions.
“Volem fer una candidatu-
ra competitiva, forta i bus-
cant aliances”, va dir l’al-
calde, que va agrair a les al-
tres ciutats la participació
en el projecte.

El president de la fede-
ració espanyola, Francis-

co Blázquez, va admetre
que la competència seria
dura i va posar com a mo-
del el mundial del 2013, en
què Granollers i Barcelona
també hi van participar
com a seus.

Els rivals de la candida-
tura catalana seran Rús-
sia, Hongria, Noruega i Di-
namarca. La seu es farà
pública durant els Jocs

Olímpics de Rio. Si fracas-
sa la possibilitat d’organit-
zar el mundial el 2021, ja
hi ha l’acord de tornar-ho a
intentar el 2023.

L’acte, que es va fer a
l’Ajuntament de Grano-
llers, també va reunir re-
presentants dels ajunta-
ments aspirants i de les fe-
deracions espanyola i ca-
talana. ■

El somni d’un
mundial a casa
L’Esportiu
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Handbol. Granollers, Tarragona i Lleida
aspiren a fer el del 2021 i, sinó, el del 2023

Els participants ahir en la presentació de la candidatura ■

Banyoles té una nova
oportunitat per vendre la
imatge d’una vila lligada al
turisme esportiu i de qua-
litat. Avui serà el punt de
sortida de la Mediterrània,
una prova professional
que comença a Catalunya i
acabarà a la Riviera italia-
na després de recórrer per
la Catalunya del Nord i
França alguns dels parat-
ges més bells d’aquesta zo-
na. La presentació de la
prova es va fer ahir a l’Ate-
neu de Banyoles amb la
presència no només dels
organitzadors sinó de
dues llegendes vives del ci-
clisme, Raymond Pouli-
dor i Stephen Roche.

La de demà és una opor-
tunitat única per als segui-
dors gironins del ciclisme
de veure en directe alguns
dels grans equips i corre-
dors del pilot professional.
No hi seran, per exemple,
ni l’Sky ni el Movistar, pe-
rò sí altres formacions de
l’UCI World Tor, com ara
l’Astana, l’AG2R o l’FDJ.
La prova començarà amb
una contrarellotge per
equips de menys de sis qui-
lòmetres al passeig del
Mossén Lluís Constants,
prop de l’oficina de Turis-
me.

El primer equip sortirà
a 2/4 de 2. Entre els ciclis-
tes inscrits, el favorit nú-
mero 1 és Alexis Vuiller-
moz (AG2R), que es va
destapar el 2015 amb una
espectacular victòria al
Tour de França en l’etapa
del Mur de Bretanya, al da-
vant de Dan Martin, Ale-
jandro Valverde i Peter Sa-
gan. El seu principal rival

serà un altre de les joves fi-
gures del ciclisme francès,
Arnaud Démare (FdJ),
vencedor de la general i de
dues etapes dels 4 Dies de
Dunkerque el 2013 i el
2014.

La volta és l’hereva de
l’antic Circuit del Mediter-
rani, que el 2015 no es va
fer a causa de problemes
econòmics. ■

Ciclisme. Banyoles és el punt de sortida d’una volta que arranca a
Catalunya i va fins a la Riviera italiana amb els francesos com a favorits

Lluís Simon
BANYOLES

Els corredors del Mediterrani

1a etapa.....................Dia 11 (avui)
Banyoles - Banyoles (5,5 km - CRE)

2a etapa ...................................Dia 12
Banyuls - Port Vendres (145 km)

3a etapa ...................................Dia 13
Cadolive - Pegomas (180 km)

4a etapa.................................. Dia 14
Bordighera - Bordighera (130 km)

Miquel Noguer, l’alcalde de Banyoles, i Raymond Rebujent, un dels organitzadors ■ J. SABATER
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Els partits

L’internacional júnior
Aleix Gómez va aprofitar
el duel del Barça contra el
cuer, l’Aragó, per reivindi-
car-se com a futur jugador
del primer equip. Gómez,
esquerrà i extrem, com el
capità, Víctor Tomàs –que
ahir va descansar–, es va
destapar des de l’extrem
amb una estadística gaire-
bé immaculada (nou de
deu) en un partit en què
Xavi Pascual va fer moltes

rotacions i en què va tor-
nar Jicha, un jugador im-
prescindible per a la lliga
de campions. L’Aragó,
com era d’esperar, només
es va deixar veure en mo-
ments puntuals i massa
sovint va topar amb els
peus i les mans de Gonza-
lo, una altra vegada molt
encertat. La ratxa de vic-
tòries a l’Asobal, doncs, es
va allargar fins a les 78. ■
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Festival d’Aleix
Gómez al Palau

Handbol. L’extrem júnior del segon equip
(nou gols) es reivindica en la 78a victòria
seguida del Barça Lassa a la lliga Asobal

FC BARCELONA: Gonzalo, Gurbindo
(1), Sigurdsson (4), Syprzak (1), Viran, Ja-
llouz (4), Lazarov (3) –equip inicial–,
Noddesbo (5), Sarmiento (2), Kopljar (2),
Ariño (4), Ruesga (2), Jicha (1), Aleix Gó-
mez (9), Duixebàev (2) i Saric, .

BM ARAGÓ: Sorli (1), Garcia (1), Lina-
res (4), Fernández, Fuentes (5), Millán,
Fuentes (5), Ariño –equip inicial–, Medi-
na, Lancina (2), Camas (1), Tuquet, Cas-
tro, Arnillas, Tejedor (5) i Franco..

PARCIALS: 3-1, 8-2, 10-3, 12-5, 16-8,
20-9; 22-11, 23-13, 26-13, 30-16, 35-17 i
40-19.

ÀRBITRES: Molina i Murillo.

PÚBLIC: 914.

———————————————————————————————————————————————

BARÇA LASSA 40

ARAGÓ 19

Lliga Asobal Jornada 17

Barça Lassa - Aragó........................40 - 19
Villa de Aranda - BM Osca........... 29 - 26
Fraikin Granollers - Anaitasuna 32 - 24
Port Sagunt - Puente Genil .............. 13/2
Benidorm - C. Encantada.................. 13/2
Teucro - Go Fit ........................................ 12/2
Ademar Lleó - Guadalajara.............. 13/2
La Rioja - Cangas................................... 13/2

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Barça Lassa 34 17 17 0 0 653 419

La Rioja 25 16 12 1 3 509 435

Fraikin 24 17 11 2 4 522 456

V. de Aranda 22 17 9 4 4 515 495

Cangas 22 16 10 2 4 452 442

Ademar Lleó 20 16 9 2 5 469 425

BM Osca 18 17 6 6 5 442 455

Go Fit 14 16 7 0 9 440 476

Guadalajara 13 16 5 3 8 450 474

Anaitasuna 12 17 5 2 10 450 481

Benidorm 12 16 5 2 9 427 477

C. Encantada 11 16 5 1 10 426 465

Teucro 10 16 4 2 10 476 513

Port Sagunt 10 16 4 2 10 449 501

Puente Genil 9 16 4 1 11 414 468

Aragó 6 17 3 0 14 457 569

Almeida posa una
paret a la porteria

Handbol. El Granollers s’imposa amb
autoritat en una gran actuació del brasiler

tuació del brasiler Bombóm Almeida so-
ta els pals (40% d’encert) va ser decisiva
per resoldre un partit que permetrà als
de Carlos Viver afrontar reforçats la fase
de grups de la copa EHF, que començarà
diumenge amb un partit contra el CSM
Bucarest. En el partit va debutar un altre
internacional brasiler, Pacheco, que va
tenir protagonisme sobretot en defensa.
Després d’un inici igualat, un parcial de
7-0 va desequilibrar el duel pràctica-
ment de forma definitiva. Tots els intents
dels visitants de variar la dinàmica del
duel, amb temps morts inclosos, van fra-
cassar, sobretot quan abans del descans
Valado i Figueras van situar en el marca-
dor un 18-11 prou eloqüent. La segona
part va continuar amb el recital d’Almei-
da, que va avorrir els jugadors visitants.
Els vallesans, tot i que no van jugar a la
mateixa velocitat, van aconseguir una
màxima diferència de dotze gols (32-20)
abans d’aixecar el peu i començar a pen-
sar de veritat en el duel de
diumenge.■

FRAIKIN GRANOLLERS: Almeida,
Teixeira (2), Arnau Garcia (3), Solé (4),
Resina (6), Valadao (1), Mahalhaes (1)
–equip inicial–, Porras, Blanxart (1), Marc
Garcia (2), Ferrer, Pérez (3), Figueras (5),
Cañellas (1) i Sastre.

ANAITUNSA: Lorger, Gastón (2), Ba-
zán, Garza, Costoya, Goñi (4), Da Silva (2)
–equip inicial–, Etxeberría, Del Valle (3),
Nadozeva (4), Chocarro (1), De Inestrosa
(2), Ugarte (2), Castro i Hernández.

PARCIALS: 2-2, 7-2, 10-4, 14-6, 18-11;
21-12, 24-14, 25-17, 29-19, 30-20 i 32-24..

ÀRBITRES: Ballano i Rodríguez.

PÚBLIC: 600.

COMENTARI: El Granollers va recu-
perar el tercer lloc em la lliga amb una
lluïda victòria contra l’Anaitasuna. L’ac-

ANAITASUNA 24
———————————————————————————————————————————————

FRAIKIN 32


