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Barça i Super Amara Bera Bera
s'enduen el Torneig Ciutat de
Granollers
El club homenatja els jugadors i jugadores que han disputat els Jocs Olímpics de
Tòquio

Una imatge del partit del Fraikin davant del Barça | BM Granollers

El Palau d'Esports de Granollers va acollir ahir una nova edició del Torneig Ciutat de Granollers,
que van disputar els equips absoluts masculí i femení del BM Granollers, el Fraikin i el KH-7,
davant del Barça i el Super Amara Bera Bera respectivament. Els visitants, en tots dos casos, van
ser guanyadors dels seus partits.
Pel que fa al femení, el KH-7 BM Granollers va caure davant d'un Super Amara Bera Bera que va
resultar superior des del primer minut en el partit d'estrena de l'entrenador Salva Puig, i també
del debut de Maria Monllor, Paula Milagros i Yumi Tamada. El partit es decantà des del principi
per a les visitants, i tot i que el KH-7 va tenir opcions en alguns moments, especialment durant el
segon quart, va acabar amb una derrota per 23-30.
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Una jugada del partit entre el KH-7 BM Granollers i el Super Amara Bera Bera Foto: Federació Catalana
d'Handbol

Per la seva banda, el Fraikin BM Granollers rebia un Barça amb un equip renovat i que va mostrar
molt bones sensacions tot i la derrota final (27-39). Els locals van donar molt protagonisme a
jugadors de la base del BM, com ara Marc Vega, Gerard Domingo, Jepi Armengol i Didac
Romero, que van aguantar molts minuts en el marcador davant del que és un dels millors equips
del món.
L'escenari del Torneig Ciutat de Granollers va servir, també, per retre homenatge als jugadors i
jugadores que han disputat aquest mes d'agost els Jocs Olímpics de Tòquio - Rangel Luan,
Antonio García, Giulia Guarieiro i Nicole Wiggins - i també a Jan Gurri, que fa uns dies es va
penjar la medalla de bronze al Campionat Europeu Juvenil a Croàcia.
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