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L’Ajuntament reconeix els èxits de 150 esportistes i clubs
castellarencs

Divendres 17 de juliol de 2015

L’Auditori Municipal Miquel Pont va acollir ahir un acte de reconeixement a les
persones i entitats que han assolit diferents fites esportives durant la temporada
2014-2015. Per tercer any consecutiu l’Ajuntament va organitzar aquesta recepció
de manera conjunta, agrupant així en un sol esdeveniment les trobades que en anys
anteriors tenien lloc en finalitzar el curs.

L’acte es va iniciar amb una exhibició a càrrec del Club Gimnàs Tae Kwon-Do
World i amb la projecció d’una vídeo de felicitació amb imatges de la major part
d’esportistes que han assolit èxits esportius aquesta temporada a títol individual o
col·lectiu.

A continuació, l’alcalde, Ignasi Giménez i el regidor d’Esports, Aleix Canalís, van
fer el lliurament de diplomes i obsequis a un total de 150 esportistes de diferents
disciplines i categories. D’aquests, 125 pertanyen a una desena de clubs i entitats
esportives de Castellar i la resta a clubs de fora del municipi.

En el seu discurs, Giménez va destacar que actes com el de reconeixement dels
mèrits esportiu  demostren “el múscul de les entitats esportives, sense les
associacions aquesta gran tasca esportiva i educativa no seria possible”.
Giménez va afegir que “les entitats són escoles de valors” i va agrair la tasca de
totes les persones que col·laboren desinteressadament en el seu funcionament.

Podeu veure el vídeo que es va projectar a l’Auditori clicant aquest enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=nklC3_NyMtg.
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