Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

El jurat fa públics els finalistes de la Nit de l’Esport
2013, acte que se celebrarà el proper 25 de gener
Aquest any, la Nit de l’Esport de Mollet celebrarà l’edició número 20. La
festa se celebrarà el divendres 25 de gener, a les 8 del vespre, al Teatre
Can Gomà, com a colofó dels actes de la Festa Major de Sant Vicenç.
Aquest acte reconeix les persones, equips o entitats de Mollet que han destacat
durant l’any pels seus èxits o per la promoció que fan de l’esport durant l’any
anterior, el 2012.

Els finalistes en les diferents categories de la Nit de l’Esport 2013 són:
Millor esportista masculí
Adrià Burriel (Club Atlètic Mollet)
Mario Escolano (Chodokwan Paradise)
Alfonso Romero (Halterolfilia)
Millor esportista femenina
Ingrid Andrés (Club Atlètic Mollet)
Ainara Acevedo (Club Atlètic Mollet)
Júlia Marco (Club Patinatge Artístic Mollet)
Millor equip de base
Equip cadet masculí de Futbol Sala de l’Institut Vicenç Plantada
Equip Júnior B del Club Bàsquet Mollet
Equip Juvenil A del CF Mollet UE
Reconeixement al club o entitat
UD Lourdes
Club Bàsquet Mollet
Club Atlètic
Reconeixement a l’escola
Institut Vicenç Plantada
Escola d’Educació Especial Can Vila
Escola sant Gervasi
Reconeixement a l’empresa
Recambios Gaudí
Arsegur

Muebles Chacón
Premi Internacional
Aquest guardó s’atorga a algun equip, esportista o tècnic que ha destacat pels
èxits aconseguits en l’any 2012 a nivell internacional. El jurat de la Nit de
l’Esport ha decidit atorgar el guardó d’enguany a la lluitadora basca Maider
Unda González, que ha estat 12 cops campiona d’Espanya i que va aconseguir
la medalla de bronze en els Jocs Olímpics de Londres.
Premi a l’esportivitat en els Jocs Esportius Escolars
El Jurat de la Nit de l’Esport 2012 ha decidit atorgar aquest premi al Centre
d’Estudis Mollet.
Premi als valors
Enguany, aquest premi s’atorga al Programa PAPA (Promoting Adolescent
Physical Activity), un projecte Europeu compromès a millorar la salut i el
benestar de nens i nenes mitjançant experiències positives en l’esport. Mollet
participa en aquest programa pilot mitjançant els tres clubs de futbol de la ciutat
i la col·laboració de l’Ajuntament.
Mencions especials
El jurat de la Nit de l’Esport atorga mencions especials a diferents persones i
entitats que s’han distingit per la pràctica de l’esport o per la seva trajectòria
professional. Enguany són:


Rogelio Vega, del Club Atlètic Mollet. Vinculat al club des de 1995 i
entrenador de l’entitat des de fa 13 anys. És responsable esportiu de
l’escola d’atletisme. També és el responsable organitzatiu de manera
voluntària de totes les activitats que el Club Atlètic celebra a la ciutat
(Cursa Popular de Sant Vicenç, Campionat de Catalunya de Proves
Combinades de Paralítics Cerebrals, cros comarcal, Milla Solidària de
Can Borrell...).



Juan Sánchez, de l’AMPA Institut Vicenç Plantada, responsable
esportiu de l’AMPA des de fa 8 anys. És el delegat, entrenador i
dinamitzador per tal que l’Institut tingui cada temporada molts equips
a les categories infantil, cadet i juvenil dels Jocs Esportius Escolars.



Marcial Montón, aquest any 2012 ha deixat de ser el president del
Club Bàsquet Mollet després d’estar-hi vinculat durant 32 anys, 20
dels quals com a membre de la Junta Directiva i 12 anys com a
president de l’entitat.



Club Patinatge Artístic Mollet, amb motiu de l’organització del
Campionat d’Espanya de Patinatge Artístic de categoria junior a
Mollet del Vallès, el passat mes de juliol.
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