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El pavelló municipal d’Agramunt acollirà aquest 
dimecres, 23 de maig, a les 20,45 h., la fi-
nal de la Supercopa de Catalunya Masculina 

d’Handbol que disputaran els dos equips catalans 
més importants d’aquest esport a Catalunya, el FC 
Barcelona Lassa i el Fraikin BM Granollers. És pre-
vist que el partit sigui de molta tensió per la rivalitat 
entre els dos equips. La final serà retransmesa en 
directe pel canal Esport3 de televisió de Catalunya 
i l’organització preveu omplir el pavelló municipal 
d’Agramunt, amb capacitat per a més de 400 perso-
nes. La competició és organitzada per l’Ajuntament 
d’Agramunt, el Club Handbol Agramunt i la Federa-
ció Catalana d’Handbol, dins dels actes d’Agramunt 
Ciutat HandboliCat, i la col·laboració de la Diputació 

de Lleida. 

La presentació de la final de la Supercopa de Ca-
talunya Masculina d’Handbol ha tingut lloc aquest 
migdia a la Diputació de Lleida en un acte que ha 
comptat amb la participació del vicepresident tercer 
de la Diputació de Lleida i vicepresident del Patronat 
de Turisme, Gerard Sabarich; l’alcalde d’Agramunt, 
Bernat Solé; el representant territorial de l’Esport a 
Lleida, Joan Segura; la vicepresidenta de la Fede-
ració Catalana d’Handbol, Lydia Pena, i el president 
del Club Handbol Agramunt, Antoni Figuera.

Gerard Sabarich ha destacat la importància que 
té per a la ciutat d’Agramunt i per al conjunt de les 
comarques de Lleida poder celebrar aquests grans 

Agramunt acollirà dimercres la final de 
la supercopa de Catalunya masculina 
d’handbol, que disputaran el FC Barcelona 

Lassa i el Fraikin BM Granollers

La Diputació de Lleida ha acollit aquest migdia la presentació de la final, que serà una oportunitat 
única per veure a les comarques de Lleida els dos millors equips catalans d’handbol
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esdeveniments esportius “perquè ens aju-
da a posicionar-nos en l’àmbit català dins 
del món de l’esport i també promocionar 
el conjunt del territori”. Sabarich ha agraït 
a l’Ajuntament el seu treball per al fo-
ment de l’esport, a la Federació Catalana 
d’Handbol el fet d’apostar per descentralit-
zar un esdeveniment de primer nivell com 
aquest encontre, i en darrer lloc ha subrat-
llat que ha estat possible que aquesta final 
se celebri a Agramunt gràcies a la trajec-
tòria i als 45 anys d’història del Club Han-
dbol Agramunt.

Per la seva banda, l’alcalde d’Agramunt, 
Bernat Solé, ha manifestat que “és un ho-
nor i és un orgull acollir un esdeveniment 
esportiu de primer ordre. No és el primer 
que Agramunt acull al llarg dels anys, i 
això demostra aquesta capacitat i sobretot 
aquesta predisposició perquè l’esport d’elit 
vingui a les nostres terres i marxi una mica 
de l’àrea metropolitana”. Solé ha assenya-
lat que aquesta final s’emmarca dins de 
l’any HandboliCat, que ha permès portar 
moltes activitats vinculades amb l’esport 
d’elit i amb l’esport de base tant masculí 
com femení. L’alcalde d’Agramunt ha des-
tacat també que s’han pogut assolir els 
objectius de l’any HandboliCat gràcies a 
poder asseure a una mateixa taula i po-
sar d’acord tots els ens i les entitats que 
tenen responsabilitat envers l’esport, com 
ara la Diputació de Lleida, la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament d’Agramunt, 
la Federació Catalana d’Handbol i el Club Handbol 
Agramunt. Finalment, ha afirmat que aquesta final 
vol ser també una mena de reconeixement a aquests 
45 anys del Club Handbol Agramunt. Un reconeixe-
ment que va dels primers jugadors que van formar el 
primer equip i que, gràcies a la implicació i l’actitud 
de tota la gent que al llarg d’aquests anys ha tingut 
responsabilitat a l’entitat com també dels jugadors, fa 
que avui sigui un club molt viu, molt actiu i amb molta 
base per assegurar el futur. 

Per la seva banda, Lydia Pena, vicepresidenta de la 
Federació Catalana d’Handbol, ha explicat que com 
a nova junta directiva han apostat per l’expansió a 
tot el territori català de l’esport i l’esport base. “I amb 
aquest objectiu treballem perquè Lleida sigui visible i 
cada vegada més important dins del que és tot el te-
rritori català en l’esport de l’handbol.” Lydia Pena ha 
destacat que “serà una final molt maca. El Granollers 
ha guanyat el Barça i ara el Barça no vol tornar a per-
dre. Entenem que hi haurà tensió i com a partit serà 
molt interessant, cosa que també crida les aficions”.

Sr. Gerard Sabarich Sr. Bernat Solé Sra. Lydia Pena

S’adjunten 3 talls de veu. Un del vicepresident tercer de la Diputació de Lleida i vicepresident del Patronat 
de Turisme, Gerard Sabarich, un altre de l’alcalde d’Agramunt, Bernat Solé i l’últim de la vicepresidenta de 
la Federació Catalana d’Handbol, Lydia Pena.
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