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Recepció a Yeray Pargaña, alumne de l’Institut Mollet
guanyador del campionat d’Espanya Spainskills
Ahir, dimecres 20 de maig, l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, va rebre
Yeray Pargaña, l’alumne molletà que ha guanyat la medalla d’or en la
especialitat de Carrosseria de la 35ena edició del campionat d’Espanya
Spainskills. Pargaña participarà, en la mateixa categoria, al campionat
Worldskills Saô Paulo 2015 que tindrà lloc de l’11 al 16 d’agost.
La recepció, que va tenir lloc a la Sala de Govern, també va comptar amb la
presència de la regidora d’Educació, Alícia Domínguez, la directora de l’Institut
Mollet, Mª Josep Amigó, el cap d’estudis, José Romero i el tutor d’en Yeray
Pargaña, Santiago Cuélliga.
L’alcalde va posar en valor l’esperit de superació d’en Pargaña, així com “la
qualitat d’excel·lència de l’IES Mollet, on han estat capaços de formar a
l’alummat en general i en Pargaña en particular per assolir un repte com
el campionat Spainskills”. En aquest sentit, Monràs va puntualitzar: “el fet de
guanyar un campionat d’Espanya es important, però encara ho és més
que la persona disposi de la formació necessària per a ésser un bon
professional en l’àmbit que ha triat: l’automoció i la carrosseria”.
Per a Pargaña, el fet d’haver guanyat el campionat Spainskills suposa “una
satisfacció personal molt gran”. I va afegir: “Això m’engresca a lluitar per
a treballar en allò que m’agrada”. Preguntat per les claus del seu èxit,
Pargaña va esmentar tres: “treball, esforç i dedicació”.
El proper repte d’en Yeray Pargaña, alumne del cicle formatiu d’Automoció a
l’IES de Mollet del Vallès, serà la seva propera participació en el campionat
Worldskills Saô Paulo 2015, en la categoria de Carrosseria, que se celebrarà
de l’11 al 16 d’agost al Brasil. Una competició que “serà molt dura”, segons
Pargaña, i en la que es faran proves més complexes que inclouran dues
substitucions parcials així com sistemes de medició, soldadura, diagnosi i
reparació de plàstics.
Adjuntem fotografia.
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