NOTA INFORMATIVA

SACYR REFORÇA O SEU COMPROMISSO COM O ANDEBOL
ESPANHOL E DÁ NOME À LIGA SACYR ASOBAL
•

A multinacional de infraestruturas e serviços passa a ser o ‘title sponsor’ da
competição máxima do andebol masculino espanhol para a segunda volta da
época 19/20 e para a época 20/21.

Madrid, 4 de fevereiro de 2020.- A Sacyr reforça o seu compromisso com o andebol e, a partir
de amanhã, torna-se no ‘title sponsor’ da Liga ASOBAL, que passa a denominar-se Liga Sacyr
ASOBAL. O acordo inclui, inicialmente, a segunda volta da época 19/20, que arranca a 5 de
fevereiro, e a próxima época, 20/21.
O acordo inclui a utilização da denominação Sacyr em todas as competições organizadas
pela ASOBAL: Liga, Taça, Supertaça e Minitaça. A nova imagem será usada em todo o tipo de
suportes e promoções publicitárias da marca. Além disso, terá presença nas transmissões das
partidas realizadas pela GOL.
A união de esforços de ambas as partes tem como objetivo reforçar a projeção da Liga
espanhola e desta modalidade desportiva, que conta com cerca de 100.000 federados e um
forte impacto social em muitas cidades de todo o país.
Maior compromisso
Para a Sacyr, dar nome à Liga representa uma oportunidade para aumentar o seu
compromisso com um desporto a que está ligada desde 2015. Nos últimos anos, a
multinacional patrocinou a Real Federação Espanhola de Andebol.
Durante este período, a seleção nacional feminina, as Guerreiras, alcançaram resultados
importantes, como o recente título de vice-campeãs do Mundo. Por sua vez, a seleção
masculina, os Hispanos, sagraram-se no passado dia 26 de janeiro campeões da Europa,
título que também alcançaram em 2018.
Uma competição de referência na Europa
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A ASOBAL foi fundada em 1984 por 13 clubes e, na época 90/91, foi disputada a primeira Liga
ASOBAL. Atualmente, um total de 16 clubes competem num campeonato disputado em
30 jornadas.
Na quarta-feira, dia 5 de fevereiro, inicia-se a segunda volta da campanha 19/20 com a
realização da partida Bidasoa Irun - ABANCA Ademar León, uma das mais disputadas do
campeonato, pois coloca frente a frente o segundo e o terceiro classificados da competição.
Todos os jogos da Liga Sacyr ASOBAL são transmitidos através da App da LaLigaSportsTV
e um deles é oferecido semanalmente no canal aberto GOL. No total, foram transmitidos
durante a primeira volta 56 jogos da Liga, um da Supertaça e três da Taça ASOBAL.
Na segunda volta da Liga, os adeptos do andebol poderão ver a atuar cinco campeões da
Europa pela seleção espanhola: Gonzalo Pérez de Vargas, Raúl Entrerríos, Aitor Ariño, Aleix
Gómez (todos eles do Barça) e Adrià Figueras (Fraikin BM. Granollers).
A Liga Sacyr ASOBAL é uma das mais importantes do mundo. Nela joga a equipa que mais
Champions conquistou na história, o Barça, que tem nove títulos nas suas vitrinas. Conta com
dois representantes na EHF Champions League: Barça e Bidasoa, e três na EHF Cup, ABANCA
Ademar León, BM. Logroño La Rioja e Liberbank Cuenca.
Sobre a Sacyr
A Sacyr é uma multinacional de infraestruturas, serviços e projetos industriais. Há mais de
30 anos que desenvolve projetos sustentáveis e rentáveis nos cinco continentes. A Sacyr conta
com mais de 40.000 trabalhadores capazes de transformar os desafios em oportunidades,
empenhados num futuro que pretende melhorar as nossas cidades, o nosso ambiente e a nossa
vida diária.
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