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Recepció als equips pre-benjamí, benjamí, aleví i
veterans del CF Mollet UE
Ahir a la tarda, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, va oferir una recepció
als equips de les categories inferiors i a l’equip de veterans del CF Mollet
UE, que han acabat la temporada amb nombrosos èxits.
La sala de Plens de l’Ajuntament de Mollet s’ha omplert de gom a gom amb
motiu de la recepció que va oferir ahir a la tarda l’alcalde de Mollet a diversos
equips del CF Mollet UE. Aquests equips han aconseguit 3 campionats de lliga
i 5 ascensos de categoria:







Benjamí B –ascens a primera
Aleví E – campió de lliga i ascens a tercera
Pre benjamí A – campió de lliga
Benjamí A – ascens a preferent
Benjamí C – ascens a primera
Veterans – campió de lliga de Segona Divisió i ascens a primera divisió

Durant la recepció el vicepresident del CF Mollet UE, Jordi Candela ha agraït al
Consistori les instal·lacions modèliques que té l’equip i que són una referència
al Vallès Oriental. D’altra banda el president del CF Mollet UE, Feliu Tura ha
destacat que és un moment històric pel club ja que mai s’havien aconseguit
tants d’èxits en una temporada i posant de manifest que l’element important no
només són els èxits sinó també que “gaudeixen i s’ho passin bé fent esport
amb amics i companys”.
Finalment l’alcalde de Mollet Josep Monràs ha felicitat a tots els equips, i s’ha
mostrat “orgullós de tenir tants equips que aconsegueixen tants èxits esportius”.
En aquest sentit, ha volgut remarcar que el projecte que es porta a terme al CF
Mollet UE “no és només un projecte esportiu sinó també un projecte d’educació
i de vida”.
El CF Mollet UE és un dels clubs que, juntament amb la UD Molletense i la UD
Lourdes, ha estat objecte del treball d’investigació del Programa PAPA
(Promoting Adolescent Physical Activity). Es tracta d’un projecte per millorar la
salut infantil mitjançant els valors que transmet la pràctica esportiva, en el qual
hi ha participat la UAB, l’Ajuntament de Mollet i els tres clubs de futbol de la
ciutat. El treball ha finalitzat aquest mes de juny i els resultats es presentaran
durant el mes de setembre.

En tot aquest treball, han tingut un paper destacat la junta directiva,
entrenadors, monitors i pares i mares, ja que són peces claus en l’educació
dels infants, també en la vessant esportiva i dels valors del joc en equip.
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