MEMÒRIA HISTORICA i ALÈXIA PUTELLAS
Aprofitem aquest article per manifestar la nostra admiració vers l’Alèxia Putellas
per tota la seva carrera esportiva i, pel reconeixement internacional per
l’entrega de la “Pilota d’Or” fa uns dies a París.
Del “mira, mira com xuta i dribla aquesta nena” que s’escoltava a la Plaça Prat
de la Riba no fa tants anys, l’hem passat a veure a la primera pàgina dels diaris
nacionals i internacionals.
Fa uns dies, l’equip de govern municipal (Psc-Podemos), possiblement
influenciat per l’eufòria de veure a una molletana aixecant el guardó a París, va
anunciar el canvi de nom del camp de futbol Germans Gonzalvo pel nom de la
brillant futbolista.
Mollet és un exemple de ciutat en la que la memòria històrica hi és present, per
això en el seu dia es va posar el nom de Germans Gonzalvo al camp de futbol
municipal. Els Gonzalvo van ser un referent a la ciutat en l’esport del segle XX,
al igual que l’Alèxia és i serà un referent de l’esport del segle XXI.
Nomenar al camp municipal de futbol Germans Gonzalvo va ser la decisió d’un
ajuntament democràtic.
Substituir el nom dels Gonzalvo no ens va semblar adient, primer perquè els
primers van ser i encara són en el cor de molts ciutadans de Mollet, formen part
de la memòria històrica de Mollet i segon, perquè a Mollet hi viuen familiars dels
jugadors a qui els hi podria doldre.
Per la gent del PDeCAT (Junts per Mollet) seria més encertat que l’Alèxia Putellas
sigui distingida amb la “Medalla de la Ciutat”, com ho han estat els il·lustres
molletans: Josep Ma Pou, Josep Solà, Joan Abelló, Jordi Solé Tura o Josep Ma
Suñé. Seria la primera dona que la tindria.
Més endavant, en aquest segle XXI, que sigui en el nou camp de futbol de l’espai
de El Calderí, on aquest prengui el nom d’Alèxia Putellas, la millor jugadora de
futbol del segle XXI.
La decisió de l’Alèxia de no acceptar que es substituís el nom dels Gonzalvo pel
seu, ens confirma que a més a més d’una gran esportista, l’Alèxia és també una
gran persona.

