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Noms singulars de l’esport molletà. Primer documental
editat pel Centre d’Estudis Molletans de l’Ajuntament
de Mollet del Vallès
En el marc de les XV Jornades del CEM, dedicades a l’esport a Mollet, es
va presentar un document audiovisual inèdit que recull el testimoni de 10
esportistes molletans d’elit.
Els germans Gonzalvo, futbolistes del FC Barcelona en la mítica etapa de
Kubala; Pelegrí Pi, campió de ciclisme de Veterans d’Europa; Víctor Mas,
actual membre de la Federació Internacional de Bàsquet (FIBA) i FIBA Europe;
Raúl Arribas, exporter del RCD Espanyol; Ana Belén Álvaro, jugadora de
bàsquet a l’equip olímpic de Barcelona’92; Joan Ramon Bordas, ex jugador
d’hoquei a l’equip nacional; Joaquim Pujadas, actual jugador d’hoquei; Alícia
Romero, ex patinadora artística de competició; Toni Franco, paratriatleta, i
Carlos Ochoa, ultratriatleta, ambdós en actiu; i Alèxia Putellas, jove promesa
del futbol femení, són molletans i molletanes que han arribat a l’elit en el món
de l’esport.
Aquest és el primer documental editat des del Centre d’Estudis Molletans, per
l’Ajuntament de Mollet del Vallès, i recull el testimoni i anècdotes d’aquests
esportistes molletans i molletanes que han tingut una trajectòria exitosa en
diferents disciplines com el futbol, el bàsquet, l’hoquei, el patinatge artístic o el
triatló i l’ultratriatló.
Tenir sempre present valors com la humilitat, l’amistat, la il·lusió o l’esforç, entre
d’altres, és el missatge més comú que es pot extreure tant dels esportistes,
testimonis documentals de l’audiovisual, com de Carles Folguera, director de
La Masia del FC Barcelona, ponent de la conferència inaugural de les Jornades
del CEM d’enguany.
El documental Noms singulars de l’esport molletà es pot veure a la pàgina web
www.molletvalles.cat
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