Oficina de Premsa

- Convocatòria de premsa –

Es presenta el XXXVII Critèrium del Vallès Júnior – Gran
Premi Diputació de Barcelona
El Museu Damm de Barcelona ha estat l’escenari de la presentació de la
XXXVII edició del Critèrium Vallès Junior – Gran Premi Diputació de
Barcelona. Enguany, aquesta competició s’emmarca dins dels actes de
Mollet com a Ciutat Europea de l’Esport i comptarà amb una contrarellotge
individual el dissabte 22 de juliol a Martorelles i una cursa en línia, el
diumenge 23, a Mollet del Vallès.
Justament, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha destacat que “en aquesta
edició, el Critèrium encara agafa més força, gràcies a aquesta complicitat
veïnal entre municipis amb la incorporació de la ciutat amiga de
Martorelles”. Monràs també ha volgut posar en valor que “tot i que són
importants, els recursos no ho són tot. Per afrontar reptes també calen
voluntats. I aquestes voluntats, l’Ajuntament de Mollet, les ha seguit
trobant des de la Diputació de Barcelona i la Secretaria General de l’Esport
en aquest any tant important per a nosaltres al ser Ciutat Europea de
l’Esport”.
Sobre aquest nomenament, Gerard Martí Figueres, Secretari General de l’Esport
de la Generalitat, ha aprofitat l’acte per “agrair a Mollet que ens permeti
ensenyar i explicar a d’altres ciutats mitjanes que a través de l’esport es
pot construir una ciutat més sana, cohesionada i justa. Per aquest motiu,
alcalde, us agraeixo l’oportunitat que ens heu donat per fer pedagogia de
l’esport i la salut”.
Des de la Federació Catalan de Ciclisme, el seu president, Josep Bochaca,
recordava que estem parlant “de la història i la iniciativa d’una entitat que pot
dir amb orgull que és un dels 12 clubs més antics de Catalunya amb l’afegit
de rebre el suport d’una ciutat que sempre ha fet bandera de l’esport i les
seves virtuts”.
Finalment, el president del Club Ciclista Mollet, Toribio Muga, ha agraït “als
sponsors i a les institucions, especialment a l’Ajuntament de Mollet, per fer
possible aquest projecte que ens permet mantenir la nostra voluntat de
seguir formant als joves ciclistes.
Aquesta XXXVII edició tindrà dos dies de competició, el 22 i el 23 de juliol, i
comptarà amb la presència d’uns 120 corredors de 15 equips provinents d’arreu
de Catalunya, Aragó, Comunitat Valenciana, Múrcia i Aragó.
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