Oficina de Premsa

- Comunicat de premsa -

Es presenta a Mollet del Vallès el XX Campionat
d’Espanya de Patinatge Artístic, en categoria júnior
Josep Monràs, alcalde de la ciutat; José Antonio Marco, president del
Club Patinatge Artístic Mollet; Santiago Siquier, delegat territorial de la
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat; Francesc Jansà,
vicepresident de la Real Federación Española de Patinaje; i Camí
Mendoza, presidenta del Comitè de Patinatge Artístic de la Federació
Catalana de Patinatge, varen presentar, aquest dimecres a la Sala de
Plens, el Campionat que tindrà lloc al Pavelló Municipal Riera Seca de
Mollet del Vallès els propers 13 i 14 de juliol.
Les dues patinadores molletanes Júlia Marco i Carolina Masdevall, entrenades
per Alícia Romero, tenen opció a podi i a passar al campionat d’Europa i al
mundial de Nova Zelanda. Per això, Josep Monràs va voler reconèixer la
importància que esdeveniments de relleu com aquest tinguin lloc a la ciutat de
Mollet que veu créixer esportistes que “porten el nom de Mollet arreu del món.
Això és una fortalesa per a la ciutat, a més de ser un exemple de sumar
esforços per a un objectiu comú”, va dir l’alcalde de Mollet.
Per la seva banda, José Antonio Marco va agrair a l’Ajuntament, a les
empreses molletanes patrocinadores i a la Junta Directiva el suport que el Club
ha rebut per a l’organització de l’esdeveniment. Al Campionat, va dir, “hi
participaran prop de 50 patinadors i patinadores de diferents comunitats
autònomes més els membres del club de Mollet”. D’aquests 50 participants, 22
són de Catalunya.
Santiago Siquier va voler agrair públicament a l’Ajuntament el seu suport al
patinatge artístic i a aquest Campionat així com a la Federación Española per
confiar al club de Mollet l’organització d’aquest esdeveniment: “A Catalunya hi
ha 8.000 clubs esportius i associatius vius, d’entre els quals un miler, com en
aquest cas Mollet, destaquen per fer l’esforç d’ organitzar aquest tipus
d’esdeveniments.” Per la seva banda, el representat del patinatge artístic a
Espanya, Francesc Jansà, va remarcar que “Catalunya és el rovell de l’ou
d’aquest esport i Mollet ja té altres experiències d’organització molt
satisfactòries”.
La també representant de patinatge artístic, en aquest cas a Catalunya, Camí
Mendoza, va destacar el fet que Mollet tingui “dues patinadores molt bones que
opten a ser seleccionades per a l’europeu” i els va desitjar molta sort. En
aquest sentit, tant Júlia Marco com Carolina Masdevall varen coincidir en

valorar la seva participació a la Competició “amb molta il·lusió tot i haver de
treballar molt dur i ser un repte molt gran pel fet de jugar a la teva ciutat”.
El 13 de juliol es faran els entrenaments i el 14 i 15 la competició. El lliurament
de premis serà el diumenge 15 a la tarda.
(adjuntem fotografies de la presentació i calendari de proves)
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