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Trio de reforços per al Fraikin BM
Granollers
El central Álvaro Ferrer torna al club, acompanyat del pivot Gonzalo Porras i el
porter César Almeida | Amb les incorporacions el Fraikin tanca la plantilla

D'esquerra a dreta, Gonzalo Porras, el porter brasiler César Almeida i Álvaro Ferrer Foto: BMG

Poques hores després de tancar la temporada amb la disputa de la final de la Copa del Rei, on
va plantar cara al totpoderós FC Barcelona fins al final
(http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/23013/bm/granollers/es/queda/tocar/copa/rei) ,
el BM Granollers ha anunciat els tres propers fitxatges per a la temporada 2015-2016. S'han fet
els deures, i s'han fet amb sigil i bé: Álvaro Ferrer, Gonzalo Porras i César Almeidael.
El central Álvaro Ferrer, de 33 anys i nascut a Granollers, aportarà la seva experiència tant en atac
com en defensa. El jugador es va formar al planter del BM Granollers i va jugar al primer equip
fins l'any 2011. Des d'aleshores, ha jugat a l'Ademar Lleó, l'Atlético de Madrid, el Porto i el TSV
Hannover-Burgdorf de la Bundesliga. La temporada 2014/15 va recalar temporalment al BM La
Roca i va jugar la 2a volta amb el BM Aragón.
El porter César 'Bombom' Almeida té 26 anys i és internacional amb Brasil, amb qui ha jugat 2
Mundials i diversos Panamericans. Arriba al BM Granollers després de militar a l'EC Pinheiros i,
les 2 últimes temporades, al BM Guadalajara. A la temporada 2014/15 ha tingut un 35,31%
d'encert, és a dir, ha estat el tercer porter amb millor percentatge de l'Asobal (després dels 2 del
FC Barcelona).
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El pivot basc Gonzalo Porras té 23 anys i ha estat internacional a les categories inferiors de la
Selecció Espanyola. A la lliga Asobal, ha jugat al BM Valladolid (amb qui va aconseguir el premi al
Millor Jugador Debutant 2012/13) i el BM Benidorm (amb qui ha aconseguit 93 gols l'última
temporada). Es tracta d'un pivot de gran talent ofensiu, que va ser seleccionat al Set Ideal de
l'últim Mundial Júnior, en el qual va guanyar la medalla de plata amb Espanya.
Amb aquestes incorporacions, sumades a les renovacions que el club anunciarà aviat, el
club dóna la plantilla del Fraikin BM Granollers 2015/16 per tancada.
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