Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

El jurat fa públics els finalistes de la Nit de l’Esport
2014, que se celebrarà el proper 24 de gener
Un any més, el Teatre Can Gomà acollirà la Nit de l’Esport, una festa que
reconeix les persones, equips o entitats que han destacat durant l’any
pels seus èxits o per la promoció que fan de l’esport durant l’any anterior,
el 2013.
L’edició 21 de la Nit de l’Esport se celebrarà el divendres 24 de gener, a les 8
del vespre, al Teatre Can Gomà, com a colofó dels actes de la Festa Major de
Sant Vicenç.

El jurat de la XXI Nit de l’Esport ha fet públic els finalistes en les diferents
categories:
Millor esportista masculí
Isaak Viñuela (Unió Futbol Sala Mollet)
Joan Comadran (BMX Vallès Club)
Adrià Burriel (Club Atlètic Mollet)
Millor esportista femenina
Júlia Marco (Club Patinatge Artístic Mollet)
Sònia Bocanegra (Club Atlètic Mollet)
Paula Marco (Club Patinatge Artístic Mollet)
Millor equip de base
Aleví C futbol 7 de la UD Lourdes
Infantil A del CF Mollet UE
Equip Juvenil de la Unió Futbol Sala Mollet
Reconeixement al club o entitat
Club Futbol Mollet Unió Esportiva
Club Patinatge Artístic Mollet
Club Escacs Mollet
Reconeixement a l’escola
Institut Mollet
Escola Joan Abelló
Escola Montseny
Reconeixement a l’empresa

Vallas y Eventos Yocodatrans
Recambios Gaudí
Serme
Premi Internacional
Aquest guardó s’atorga a algun equip, esportista o tècnic que ha destacat pels
èxits aconseguits en l’any 2013 a nivell internacional. El jurat de la Nit de
l’Esport ha decidit atorgar el guardó d’enguany a la Selecció espanyola
masculina d’Hoquei Patins, que s’ha proclamat campiona del món durant el
2013. A més, és la selecció esportiva espanyola amb més títols: un total de 16
campionats europeus i 16 campionats mundials.
Premi a l’esportivitat en els Jocs Esportius Escolars
El premi d’enguany és per a l’Escola Montseny.
Premi als Valors
Enguany, aquesta distinció és per al jove Leo Conde, de 18 anys. El jove
jugador d’hoquei, ha aconseguit vèncer un càncer i la seva passió, l’esport, l’ha
ajudat a fer-ho. Malalt de càncer, ara fa tres anys. És un exemple de lluita i de
superació. La tornada a la pràctica de l’hoquei l’ha ajudat a recuperar-se, no
tant sol a nivell físic sinó també en la relació social.
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:


Cursa Popular de Sant Vicenç: per la trajectòria, la dedicació i l’esforç que
representa una organització com aquesta per al Club Atlètic Mollet. Aquesta
serà la 15a edició i ha passat de comptar amb uns 300 participants a assolir
gairebé els 1.500.



Club Ciclista Plana Lladó: per l’organització del 25è aniversari del Memorial
Pelegrí Pi



Club Billar Mollet: en reconeixement per al seu 50è aniversari, fundat l’1
d’octubre de 1963.



Josep Maria Ollé: soci fundador de l’AEAM, va viure la fusió amb el Futbol
Sala l’Endroit i va agafar el relleu de la presidència de l’Unió Futbol Sala
Mollet.



Pere Garriga: primer jugador del Club d’Escacs Mollet en aconseguir la
Norma de Mestre Internacional, tot i la seva joventut, ja que participa en
categoria Sub16.
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