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Del �8 al 27 de gener del 
20�3, Espanya acollirà el Mun-
d i a l  a b s o l u t  d ’ H a n d b o l . 
Barcelona serà la seu principal 
d’aquest competició, ja que 
acollirà tres partits de la fase ini-
cial, dos de vuitens, dos de 
quarts, les dues semifinals i la 
gran final, al Palau Sant Jordi. 
Dins de tot aquest planteja-
ment, el Consell de l’Esport 
Escolar de Barcelona serà peça 
cabdal, tant abans de la compe-
tició com durant el seu desen-
volupament i també després. 

I és que tots els agents impli-
cats en l’organització del Mun-
dial (Federacions i especialment 
Ajuntament de Barcelona a tra-
vés de l’IBE), consideren que el 
Consell i la seva implicació i par-
ticipació en l’esdeveniment és 
la millor manera de projectar 
aquest esport en l’àmbit for-
matiu i promocional, més enllà 
del propi torneig.

En aquest sentit es van expres-
sar  tots els ponents en l’acte de 
presentació celebrat a la sala Llu-
ís Companys de l’Ajuntament de 
Barcelona el passat dia �4 d’oc-
tubre. Maite Fandos, Regidora 
d’esports de l’Ajuntament, Juan 
de Dios Román, President de 
la Federació Espanyola, Tomás 
Moral, President de la Federació 
Catalana, Enric Massip, Secretari 
Tècnic del FC Barcelona, i Jaume 
Mora, President del CEEB, van 
seure a la taula presidencial per 
explicar les línies mestres i objec-
tius d’aquest Mundial d’Handbol. 
Román ho va deixar molt clar “el 

El Mundial 2013 compta amb 
el Consell com a peça clau

Mundial ha de servir per quel-
com més que per intentar gua-
nyar-ho”, en referència a la tas-
ca promocional de base que es 
vol desenvolupar de la mà del 
CEEB.

Mora va aprofitar per posar a 
disposició dels organitzadors,  
els recursos promocionals en 
l’àmbit escolar que té ja estruc-
turats el Consell. 

handbol

De dreta a esquerra, Mora, Moral, Fandos i Román durant l’acte de presentació

Mundial Handbol 20�3

Sala Companys. Ajuntament

�4 d’octubre de 20��

Presentació
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A TRAvÉS DEL CEEB, ES 
PRETÉN APROFITAR LA CITA 
PER PROJECTAR I PROMOURE 
L’HANDBOL A LES ESCOLES

BARCELONA SERà LA SEU 
PRINCIPAL DE LA COMPETICIó 
qUÈ ES FARà DEL �8 AL 27 DE 
gENER DEL 20�3


