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L’Ajuntament reconeix els èxits de 216 esportistes castellarencs i de
clubs de la vila

Divendres 13 de juliol de 2018

El Pavelló de Puigverd va acollir ahir un acte de reconeixement a les persones i
entitats que han assolit diferents fites esportives durant la temporada 2017-2018. Per
sisè 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’alcalde, Ignasi Giménez, i el regidor d’Esports, José Leiva, van fer el lliurament
de diplomes i obsequis a un total de 216 esportistes de diferents disciplines i
categories. D’aquests, 130 competeixen en disciplines individuals i 86 ho fan en
esports d’equip. A més, 188 dels esportistes distingits formen part de 12 entitats o
clubs castellarencs, mentre que 28 competeixen a títol individual o en equip en
altres entitats i clubs esportius de fora de la vila.

En l’apartat de valors en l’esport, es va reconèixer el Club Futbol Sala Castellar per
l’impuls d’un equip màster de voleibol i un altre de futbol sala format per mares de
jugadors del club. En aquest apartat també es va reconèixer dos esportistes més: el
tennista de 17 anys del Club Tennis Castellar, Ivan Conde Almiñana, que ha passat
de no competir a estar situat el número 2.000 del rànquing nacional; i la patinadora
del Club Patí Castellar, Carla Pardo Aliaga, per la seva trajectòria a l’entitat des de
petita fins arribar, aquesta propera temporada, a la categoria sènior.
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