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L’EDITORIAL

La Granollers
Cup, una festa
de l’esport

E

l BM Granollers demostra any rere any el seu esperit i la seva filosofia d’aposta pel planter organitzant la Granollers Cup, un dels tornejos
de base més importants del continent
que enguany viurà la seva dinovena edició plenament consolidat. Prop de 5.000
jugadors de 352 equips afrontaran un
torneig que requereix una logística enrevessada que el club gestiona amb pulcritud, apujant el llistó any rere any. La
Granollers Cup va arrencar el 1999 amb
55 equips, vuit dels quals eren estrangers, i va anar creixent, a poc a poc i
amb bona lletra. És una autèntica festa
de l’handbol i de
El torneig
l’esport i transcendeix l’àmbit estrictranscendeix
tament competil’àmbit
tiu. És un espai de
estrictament
convivència, de relacions personals,
esportiu. És
d’igualtat,
amb
un espai de
140 equips femeconvivència,
nins. És evident
de relacions
que la passió per la
base és la marca de
personals,
la casa, forma part
d’igualtat
de la idiosincràsia
del BM Granollers, una fàbrica de formació de jugadors que li permet mantenirse en les posicions capdavanteres de
l’Asobal i lluitar també en les competicions europees, fins i tot en èpoques recents, en què va patir de valent la crisi
econòmica. El BM Granollers és el catalitzador del talent que sorgeix en diverses poblacions vallesanes, que també
s’impliquen i participen activament en
l’organització del torneig, i de les quals
han sortit jugadors de gran nivell que
han exhibit la seva qualitat tant a casa
com als millors equips europeus. Molts
d’ells van viure l’experiència de la Granollers Cup.

C/ Diputació, 284, 4t. 08009.
Barcelona. Tel: 93 227 66 00.
C/ Güell, 68. 17005. Girona.
Tel: 972 186 400.
info@lesportiudecatalunya.cat
Dipòsit Legal: GI-1652-2015
Amb el suport:

AVUI FA...

Jordi Camps

1936

CICLISME Mariano Cañardo aconsegueix la seva sisena victòria en la Volta a Catalunya.

1941

ESPANYOL L’Espanyol
perd la final de la copa contra el València (3-1).

1942

BARÇA El Barça torna a
ser campió de la copa 14 anys després. Derrota 4-3 l’Athletic de Bilbao en la pròrroga.

1950 FUTBOL La FIFA tria Suè-

cia, que era l’única candidata, com
a seu de la copa mundial del 1958.

1953

El Barça fa el doblet contra el Granada

1959

BARÇA El Barça guanya el Granada (4-1) en la final de la copa i
obté el doblet després d’haver guanyat també la lliga. Era la tercera vegada
que el Barça era capaç de guanyar la lliga i la copa en la mateixa temporada. L’equip que dirigia Helenio Herrera va guanyar la lliga en la penúltima
jornada, al camp de l’Atlético. La copa la va guanyar en la final que es va jugar al Santiago Bernabéu. ■ FOTO: FC BARCELONA

BARÇA El Barça és campió
de la copa per tercera temporada
seguida. Derrota per 2-1 l’Athletic
de Bilbao en la final.
HOQUEI SALA L’Egara
guanya el campionat estatal al CA
Montemar.

1960

ATLETISME L’alemany Armin Hary és el primer atleta que
corre els 100 m en 10 segons exactes. Fa un nou rècord mundial amb
10.0 a Zuric millorant els 10.1 que
compartien quatre atletes.

El tercer títol del
Brasil en el mundial
1970

FUTBOL La selecció del
Brasil va coronar amb la tercera
victòria de la seva història en la copa del món el gran joc que va exhibir durant tot el torneig disputat a
Mèxic. Amb Pelé, Tostão, Rivelino,
Jairzinho, Carlos Alberto, Gérson i
companyia, va fer un futbol excels
que va captivar tot el món. En la final, el Brasil va derrotar Itàlia 4-1,
amb gols de Pelé, Gérson, Jairzinho
i Carlos Alberto. ■ FOTO: SIL

1964

ESPANYOL L’Espanyol
s’assegura la permanència a la primera divisió. Supera per 3-0 l’Sporting de Gijón en la tornada de la
promoció.

1964

FUTBOL La selecció espanyola derrota l’URSS (2-1) al Bernabéu i guanya per primer cop l’Eurocopa. Pereda i Marcelino marquen
els gols de l’equip espanyol.

1970

HOQUEI SOBRE PATINS
El Reus Deportiu guanya el Voltregà
(5-1) i torna a ser campió de la copa
quatre anys després.

1975

CRIQUET Les Índies Occidentals guanyen la primera edició
de la copa del món en derrotar Austràlia.

1981

FUTBOL El Reus puja a segona B. Derrota 3-0 l’Arosa en el
partit de tornada de la promoció,
remuntant un 1-0.

1986

HOQUEI SOBRE PATINS
El Tordera empata a Bassano (6-6)
en el partit d’anada de la final de la
copa de la CERS.

1987

HOQUEI SOBRE PATINS
El Barça guanya la copa per tercer
any seguit. Empata 6-6 a la pista
del Liceo i fa valer el 12-3 del partit
d’anada.

1991

ESPORTS Inauguració de
la nova seu de l’Inefc, a la zona
olímpica de la muntanya de Montjuïc.

1992

BEISBOL El Viladecans
acaba quart en la fase final de la copa d’Europa.

1992
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FUTBOL El Figueres no
aconsegueix l’ascens a la primera
divisió. Empata 1-1 a casa contra el
Cadis en la tornada de la promoció.
Havia perdut 2-0 en l’anada.
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nya el campionat estatal femení
amateur.
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1959

FUTBOL L’Espanyol B puja
a segona B. Guanya 2-0 l’Águilas en
la penúltima jornada de la lligueta
d’ascens.

1995

BEISBOL El Danessi Nettuno derrota el Fortitudo Bolonya
(1-0) en la final de la copa d’Europa,
que es disputa a Barcelona.

1995

2009

CICLISME Núria Florencio
és subcampiona d’Espanya de contrarellotge rere Dori Ruano.

1996

CICLISME Jaime Hernández és tercer en el campionat estatal de contrarellotge.

1997

ESPANYOL L’Espanyol juga l’últim partit a l’estadi de Sarrià
contra el València (3-2).

2001

BÀSQUET El Barça és
campió de la lliga ACB en imposarse a la pista del Real Madrid (8496) en el tercer partit de la final.
Pau Gasol és MVP de la final.

2003

BEISBOL El Viladecans
acaba sisè en la fase final de la copa d’Europa.

2004 BÀSQUET La selecció de

Catalunya guanya la de Lituània en
homes (92-79) i perd en dones
(84-94).

2008

GIMNÀSTICA RÍTMICA
La basca Almudena Cid, amb llicència de la federació catalana, guanya
la general i els quatre aparells en el
campionat estatal. Núria Artigues
és la subcampiona.

1992 GOLF Estefania Knuth gua- 2009

FUTBOL L’Espanyol guanya el Transportes Alcaine de Saragossa (5-1) en la copa femenina.

2009

GIMNÀSTICA RÍTMICA
Marina Fernández és segona en la
general i els quatre aparells en el
campionat estatal.

2009 GOLF Víctor Bertrán i Rocío Sánchez guanyen el campionat
de Catalunya.

2009

CICLISME Mireia Boscà
guanya per cinquena vegada el
campionat de Catalunya de descens de BTT. Arnau Sugrañes guanya en homes.

2012

BÀSQUET LeBron James
és finalment campió de l’NBA. Miami Heat derrota Oklahoma Thunder
per 4-1 en la final.

2013

FUTBOL SALA El Barça
guanya la tercera lliga seguida. Derrota El Pozo en els penals (3-3) en
el quart partit de la final.

2014

FUTBOL El Llagostera puja
a la segona divisió A per primera
vegada en la seva història. Derrota
3-1 el Nàstic en el partit de tornada
de la promoció.

2014

FUTBOL El Barça guanya
la copa femenina per tercer any seguit. Supera l’Athletic en els penals
(5-4) després d’un 1-1 en el temps
reglamentari.

