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Roger Santaeugènia, entrenador del BM Granollers i nascut el 1992, va fer entrar la torxa olímpica a la sala Tarafa a l’inici de l’acte 
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Toni Jiménez, or olímpic de futbol el 1992, va ser un dels protagonistes

Granollers 
homenatja els 
voluntaris del 92
Els olímpics Ochoa i Jiménez, presents

Granollers

Marta Sayol

La torxa olímpica va entrar 
dissabte al vespre a la Sala 
Tarafa de Granollers a mans 
de Roger Santa Eugènia, 
jugador del Balonmano 
Granollers, per participar a la 
Festa Commemorativa dels 
voluntaris dels Jocs Olím-
pics de l’any 92 a Barcelona; 

de retruc, l’acte va donar 
el tret de sortida als actes 
complementaris del Mundial 
d’Handbol.

Amb les emocions a flor de 
pell, l’alcalde de Granollers, 
Josep Mayoral, va rebre la 
torxa i tot seguit va comen-
çar la festa. Abans de comen-
çar els parlaments es van pro-
jectar tres vídeos: un resum 
del vídeo presentat per la 

candidatura de Barcelona al 
comitè olímpic internacional, 
un resum dels Jocs Olímpics 

del 1992 des de la inaugura-
ció i un últim resum del que 
es va viure a Granollers com 

a seu de l’handbol. 
Maria Antònia Jorba, res-

ponsable dels voluntaris a 
Granollers juntament amb 
Josep Queralt, explicava com 
s’ho van fer per organitzar-
ho tot. “Vam començar l’any 
81 amb la captació de volun-
taris, però no va ser fins al 
86 quan es va saber que es 
farien els jocs a Barcelona i 
es van decidir els voluntaris 
definitius”, explicava. Van 
ser més de 600 els voluntaris 
que durant més de 10 anys 
van seguir la formació i el 
voluntariat.

GRANOLLERINS          
OLÍMPICS  

Per la seva banda, Miguel 
Ángel Ochoa, primer grano-
llerí olímpic, recordava com 
una experiència inigualable 
els Jocs Olímpics de l’any 
68 a Mèxic i s’emocionava 
en pensar en el moment 
de portar la torxa olímpica 
durant els jocs del 92. La fes-
ta també va comptar amb la 
presència de l’exporter Toni 
Jiménez, medalla d’or de 
futbol l’any 92, que afirmava 
sentir-se molt innocent quan 
la va guanyar. “Li dono molt 
més valor avui en dia que no 
quan la vaig guanyar. És molt 
maco que el teu nom quedi 
en la història de pobles com 
Granollers o la Garriga”, va 
dir Jiménez.

Per últim, l’alcalde va 
recordar als assistents que 
Granollers és la seu que 
ha venut més entrades pel 
Mundial d’Handbol 2013 i 
deia que la capital del Vallès 
Oriental havia de participar 
necessàriament en aquest 
esdeveniment esportiu. 
“Estem convençuts que serà 
un èxit”, afirmava Mayo-
ral. Per acabar, l’alcalde va 
entregar unes litografies als 
ponents.
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Molina aquest divendres abans de disputar el combat davant el campió d’Argentina a l’Ateneu de Sant Celoni

Molina, de Sant Celoni, no 
es pot convertir en el campió 
d’Europa de ‘full-contact’

Sant Celoni

EL 9 NOU

José M. Molina, de Sant 
Celoni, no ha pogut ser 
campió d’Europa de full-

contact després de perdre en 
la vetllada celebrada aquest 
divendres a l’Ateneu de Sant 
Celoni davant el campió 
d’Argentina.

Molina, actual campió 
d’Espanya de full-contact, en 
pes semipesat va rebre un 
cop al tercer assalt que el va 
fer caure a terra i que el va 

deixar atordit. Tot i que ell 
assegura que estava en con-
dicions de seguir, l’àrbitre va 
donar per acabat el combat. 
En acabar, Molina va dema-
nar una revenja que el seu 
contricant va acceptar. En 
els propers dies es decidirà 
la data del combat, però tot 
apunta que serà al proper 
mes de febrer. 

A banda, a l’Ateneu també 
es van celebrar vuit combats 
més en la vetllada organit-
zada aquest divendres pel 
mateix Molina. 


