Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

El jurat fa públics els finalistes de la Nit de l’Esport
2015, que se celebrarà el proper 30 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 2014.
L’edició 22 de la Nit de l’Esport se celebrarà el divendres 30 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 XXII Nit de l’Esport ha fet públic els finalistes en les diferents
categories:
Millor esportista masculí
Albert Ferrer (Club Bàsquet Mollet)
Pere Garriga (Club d’Escacs Mollet)
Kevin Mendoza (UD Molletense)
Millor esportista femenina
Alba Orois (Club Esportiu Sant Gervasi)
Sònia Bocanegra (Club Atlètic Mollet)
Elisabet Benítez (Club Muntanyenc)
Millor equip de base
Infantil A-2 masculí del Club Bàsquet Mollet
Escola Club Tennis Mollet
Juvenil B Club Futbol Mollet UE
Reconeixement al club o entitat
Club Escacs Mollet
Unió Futbol Sala Mollet
UD Molletense
Reconeixement a l’escola
Escola Sant Gervasi
Escola Princesa sofia
Escola Montseny
Reconeixement a l’empresa

Hotel Ibis
Recambios Gaudí
Cartonajes Miralles
Premi Internacional
Aquest guardó s’atorga a algun equip, esportista o tècnic que ha destacat pels
èxits aconseguits en l’any 2014 a nivell internacional. El jurat de la Nit de
l’Esport ha decidit atorgar el guardó d’enguany a la nedadora Mireia Belmonte,
que l’any passat va obtenir 6 medalles al Campionat d’Europa de Natació
celebrat a Berlín (2 ors, dues plates i 2 bronzes) i 2 medalles al Campionat
Mundial de natació en Piscina Curta de Doha, on també va assolir 2 rècords
mundials que la converteixen en la primera nedadora que baixa dels 2 minuts
en els 200 metres papallona.
Premi a l’esportivitat en els Jocs Esportius Escolars
El premi d’enguany és per a l’Escola Joan Abelló.
Premi als Valors
Enguany, aquesta distinció és per a la UD Molletense, per la seva implicació en
el treball de valors. Treball que queda reflectit en les presentacions de
temporada del club, amb missatges que volen transmetre aquest treball a les
famílies i a la massa social de l’entitat.
Mencions especials
A banda dels premis, 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:


El CF Mollet UE, per la celebració del seu centenari.



L’àrbitre Víctor Mas Cagide, que ha ascendit a la Lliga ACB. Des que fa 4
temporades va ser proposat pel Comitè Català per ascendir a la Lliga ACB,
ha estat arbitrant en competicions d’àmbit estatal, lligues EBA, LEB i Lliga
femenina .



Carles Martínez: jugador de tennis des dels 11 anys, amb 17 es va situar
entre els 200 millors del món. A causa d’una lesió, va deixar la competició i
es va formar com a entrenador. Des d’aleshores ha entrenat a jugadors
situats en el rànking dels 100 millors; ha treballat amb grups de jugadors de
les federacions de tennis americana i anglesa i, des de 2012, dirigeix la
jugadora russa Svetlana Kutnesova, a qui ha situat en el número 21 del
rànking.



Queralt Gómez: futbolista molletana que s’ha procalamat subcampiona del
món amb la Selecció espanyola sub-17 en el mundial de Costa Rica. Va
començar a l’Escola Lestonnac, ha jugat amb l’Espanyol i actualment és
jugadora del FC Barcelona.



Xavi Martínez: propietari de la botiga Radikal 360. Per la promoció de la
pràctica de l’scooter, a través de l’organització dels cursos d’iniciació a

l’skate de Riera Seca, amb participació oberta i gratuïta, i el Campionat
d’scooter de l’Skate Parc de Mollet.

Adjuntem mèrits dels finalistes en les categories de millor esportista, millor
equip, millor club i millor escola.

XXII Nit de l’Esport
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