
 

 

 

Preguntes més freqüents sobre el Mundial d’Handbol 

 

En quines dates es disputa el Mundial d’Handbol? 

El Mundial de Balonmano 2013 es celebrarà de l’11 al 27 de gener , a diferents ciutats 
espanyoles: Barcelona, Granollers, Madrid, Saragossa, Sevilla i Guadalajara. 

En quines dates es disputa el Mundial a Granollers?  

El Mundial es disputarà del 12 al 16 de gener. El dia 14 de gener, però, serà la 
jornada de descans, i no es disputarà cap partit.  

Quines seleccions són les que es podran veure a Gra nollers? 

A Granollers jugaran els equips de França, Alemanya, Montenegro, Brasil, 
Argentina i Tunísia.   

On puc comprar les entrades? 

Les entrades per veure els partits de Granollers només es poden comprar a la 
web oficial del Mundial: www.handballspain2013.com  

Quins preus tenen? 

Els preus són de 15, 25 i 35 euros per jornada. Cada jornada dóna dret a 
presenciar els tres partits que s'hi celebraran. Les entrades són numerades. Els 
nens i nenes menors de 5 anys no paguen entrada sempre que ocupin el 
mateix seient que el dels seus acompanyants.  

Què és la tarifa supporter? 

Es dirigeix a federacions, clubs, escoles o associacions que treballen en la 
promoció de l’handbol base. Aquestes entrades valen 8 euros, es venen per 
grups d’un mínim de 10 persones i només es poden aconseguir acreditant que 
es pertany a l’entitat sol·licitant. Entrades subjectes a la disponibilitat de cada 
partit. Es poden demanar per correu electrònic a 
ticketing@handballspain2013.com. 

Quants partits es disputaran a Granollers? 

A Granollers es disputaran 12 partits de la fase prèvia. 

On es juguen els partits? 

Tots els partits es disputaran al Palau d'Esports de Granollers.  



 

 

 

 

 

Partits i horaris 

• Dissabte, 12 de gener de 2013 : 

16.00 h:  Alemanya – Brasil 

18.15 h:  Argentina – Montenegro 

20.45 h: França – Tunísia 

• Diumenge, 13 de gener de 2013 

15.00 h: Brasil – Argentina 

17.20 h: Tunísia – Alemanya 

19.30 h: Montenegro – França  

• Dimarts, 15 de gener de 2013 

16.00 h: Tunísia – Montenegro  

18.15 h:  Alemanya – Argentina  

20.45 h: França – Brasil  

• Dimecres, 16 de gener de 2013 

16.00 h: Brasil – Tunísia  

18.30 h:  Alemanya – Montenegro  

20.45 h:  Argentina – França  

 

Es programen altres activitats per al Mundial? 

S’han previst diverses activitats paral·leles per promocionar el Mundial entre la 
ciutadania. Consulta-les en aquesta mateixa pàgina web. 

 

On s’allotgen les seleccions que ens visiten? 

Les seleccions s'allotjaran al Hotel Ciutat de Granollers. 



 

 

 

 

Quina repercussió pot tenir el Mundial? 

La celebració del Campionat del Món a Granollers tindrà una repercussió 
mediàtica i econòmica. Les previsions són: 

• 300 persones com a participants (jugadors, àrbitres, IFH, organització...) 

• 3.000 seguidors estrangers (principalment de França i Alemanya) 

• 200 periodistes acreditats de desenes de països 

• Retransmissió a desenes de cadenes de televisió d'arreu del món amb 
una audiència potencial de 300 milions d'espectadors 

 


