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- Nota de premsa -

El Jurat fa públics els finalistes de la Nit de l’Esport 2016
El Teatre Can Gomà, un any més, acollirà la Nit de l’Esport, una festa en la
que es reconeix els esportistes, equips o entitats que han destacat al llarg
de l’any anterior ja sigui pels seus èxits o per la promoció de l’esport local.
La 23a edició de la Nit de l’Esport se celebrarà el proper divendres 29 de gener
a les 8 del vespre al Teatre de Can Gomà i servirà per posar la cloenda a la Festa
Major de Sant Vicenç d’enguany.
Per aquesta edició, d’acord amb les entitats esportives de la ciutat, s’ha decidit
ampliar en 4 el nombre de categories. Les categories que s’han incorporat són:
millor promesa femenina, millor promesa masculí, millor equip absolut i millor
entrenador/a.
Finalistes de la XXIII edició de la Nit de l’Esport en les diferents categories:
Millor esportista masculí
Joan Miquel ComadranPi (BMX)
Antonio López Segura (Club Atlètic Mollet)
Pere Garriga Cazorla (Club d’Escacs Mollet)
Millor esportista femenina
Julia Marco Romero (Club Patinatge Artístic Mollet)
Ona Fuentes Martín (Club Esportiu Escola Sant Gervasi)
Sonia Bocanegra Gil (Club Atlètic Mollet)
Millor promesa masculina
Isaac Parada Falco (Club Atlètic Mollet)
Jordi Garcia Garcia (Club Tennis Mollet)
Jon Pilar del Hoyo (CF Mollet UE)
Millor promesa femenina
Laura Vallet Feijoo (Club Shorinryu Karate Goshindo i Hip Hop)
Marta Sallent Vilar (Club Patinatge Artístic)
Ariadna Gemas i Judit Villalba (Club Esportiu Pantiquet Jiu Jitsu)
Millor equip absolut
Equip Sènior A (Club Bàsquet Mollet)
Equip Juvenil C (CF Mollet UE)
Equip Junior (Club Ciclista Mollet)

Millor equip de base
Equip Infantil A (Unió Futbol Sala Mollet)
Equip PreInfantil 1 femení ( Club Esportiu Escola Sant Gervasi)
Equip Benjamí A (CF Mollet UE)
Reconeixement al club o entitat
Club Esportiu Escola Sant Gervasi
Club Patinatge Artístic Mollet
CF Mollet UE
Millor entrenador/a
Alicia Romero López (Club Patinatge Artístic Mollet)
Raúl Gracia del Río (Club Atlètic Mollet)
Oscar Recio Barquilla (Club Bàsquet Mollet)
Reconeixement a l’escola
Institut Mollet
EEE Can Vila
Centre d’Estudis Mollet
Reconeixement a l’empresa
Recambios Gaudí
Serme fustes i taulers
Fecosauto
Premi Internacional
Aquest premi s’atorga a algun equip, esportista o tècnic que ha destacat pels
seus èxits aconseguits l’any 2015. Per aquesta edició, el jurat de la Nit de l’Esport
ha decidit atorgar el guardó d’enguany a la selecció espanyola de gimnàstica
rítmica pel bronze obtingut al campionat del món.
Premi a l’esportivitat dels Jocs Esportius Escolars a l’escola
AMPA Princesa Sofia
Premi de valors
Enguany ha estat per l’Institut Gallecs per prioritzar els valors en les classes
d’Educació Física i després que el seu equip de korfball en categoria cadet hagi
obtingut el premi a l’esportivitat en el campionat organitzat pel Consell Esportiu
del Vallès Oriental i guanyadors també del concurs de valors organitzat per
l’ONG Adevacude.
Mencions Especials


Joan Sabaté Gallart, vinculat al Mollet Hoquei Club. Home de valors, per
les seves mans han passat molts esportistes, ara és responsable de la
base del club.



Club Ciclista Mollet, per la seva participació en el Tour de Valromey prova
internacional UCI junior



Joan Mayolas Folguera, amb 90 anys és soci des de l’inici del club ciclista
Plana Lladó. Durant molts anys va dedicar el seu temps a aconseguir el
suport dels comerços per a les activitats del club



Joaquín Villanueva Bravo, els seus inicis van ser com a delegat d’Esports
a l’escola Col·legis Nous i després va passar a l’Institut Mollet on ha estat
capaç de dinamitzar el col·lectius dels joves de manera espectacular.



Ruben Viciana i Eva Moya Campions del Món de balls llatins categoria
Sènior Club de Ball Esportiu Dandi

Premi Especial
Alexia Putellas per haver estat escollida millor futbolista de la temporada 2014 –
2015 per la Federació Catalana de Futbol

(adjuntem mèrits dels finalistes en les categories de millors esportistes, millors
promeses, millors equips, millor entitat, millors entrenadors i millor escola)
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