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Mollet acollirà la XXXVI edició del Campionat Esportiu
de Sords de Catalunya
El proper divendres 29 de maig, Mollet del Vallès acollirà la nova edició
del Campionat Esportiu de Sords de Catalunya que durarà fins el 13 de
juny, dia que tindrà lloc la cloenda.
Al acte de presentació han assistit l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, el
president de la Federació Esportiva de Sords de Catalunya, Benet Muñoz, el
vicepresident del Club Esportiu de Sords de Mollet, Paco Alcolea, i
representants de l’Associació de Persones Sordes de Mollet.
Tant Paco Alcolea, com Benet Muñoz han agraït a l’Ajuntament i a l’Associació
de Persones Sordes de Mollet la facilitat i l’agilitat que han posat al seu abast
per poder organitzar el campionat. A més, Muñoz ha explicat que aquesta
edició serà la tercera vegada que Mollet acull el campionat (les anteriors van
ser al 1993 i al 2008) i “aquesta edició s’havia de celebrar de nou a la ciutat
tot coincidint amb el 30è aniversari de l’Associació de Persones Sordes
de Mollet”.
Monràs ha manifestat l’orgull que significa per la ciutat acollir aquest campionat,
així com per a la gent del Club Esportiu de Sords de Mollet, ja que com ha dit
“tot i que a vegades passin desapercebuts, fan molt bona feina i aquest
campionat ajuda a visualitzar la important tasca que desenvolupen”. A
més, ha volgut fer èmfasi, també, que “aquest campionat no és un
campionat social, és un campionat esportiu.”
A la competició participaran més de 150 esportistes i es disputaran modalitats
com el bàdminton, el futbol sala, el bàsquet, escacs, dards, pàdel, petanca,
bowling, concurs cultural i futbol 7 als diferents equipaments de la ciutat, com
Ca n’Arimon, el Centre Joana Barcala i el Camp de Futbol Germans Gonzalvo,
entre d’altres.
(Adjuntem fotografia, cartell i programa del Campionat)
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