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Èxit de participació en la 3a Edició de la Nit de
l’Esport de Gavà
Enguany José Luis Garcia ha estat escollit com a millor esportista local
del 2016
L’Espai Maragall es va omplir per acollir la celebració de la III Edició de la Nit de
l’Esport de Gavà. Un esdeveniment que tenia com a objectiu reconèixer el treball i els
mèrits obtinguts pels clubs i esportistes locals durant l’any 2016 o la temporada 2015156.
Per segon any la ciutadania ha escollit al millor esportista local del 2016. Un total de 5
esportistes optaven en aquesta categoria. El procés participatiu va donar com a resultat
que el mereixedor de rebre aquest guardó era José Luis Garcia com Campió de l’Open
Internacional Light Contact. En aquest apartat, els altres nominats eren l’atleta Marc
Alcalà; la llançadora de martell Laura Redondo, la jugadora de volei de l’Haro Rioja,
Patricia Llabrés i el pilot de rallys, Jordi Oriola. L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez
els va felicitar a tots pels seus èxits i els va posar com a exemple “ells són un referent
pels més petits que comencen en el món de l’esport”.
La Nit de l’Esport va donar més de 75 diplomes premiant un total d’11 equips
pertanyents a diferents clubs com són Club Atletisme Gavà, Mugendo, Projecte Softball
Gavanenc, Club Bàsquet Gavà, Club Handbol Gavà, Club Beisbol i Sofbol, Club
Esportiu Cultural i Recreatiu Gavà, Club Futbol Gavà, Escola Futbol Gavà, Futbol Sala
Gavà,
Altres guardons van ser per esportistes individuals. Un total de 22 gavanencs i

gavanenques es van endur el reconeixement de la seva ciutat i com a joves promeses
van ser premiats 18 esportistes. D’altra banda, 9 persones van estar nominades per les
seves pròpies entitats i van rebre el reconeixement a la seva tasca en valors i tres entitats
van ser reconegudes per la seva trajectòria o l’organització d’un esdeveniment
important el 2016. En concret es va reconèixer al Club Atletisme Gavà pels seus 30
anys, El Projecte Softball Gavanenc per l’organització del Campionat Europeu de
Seleccions Junior i l’UME per l’organització de l’Open Internacional de Raquetes de
Neu.
Novetats de la 3a Nit de l’Esport
En aquesta edició s’han incorporat dues noves categories: Esport, Salut i Natura i
Compromís Social on un jurat format per 5 persones del món de l’esport i l’educació
van decidir els guanyadors.
En Esport, Salut i Natura s’ha premiat la millor iniciativa externa a les entitats que
promoguin uns hàbits esportius saludables i de superació personal on hi han hagut 4
nominats sent el vencedor “Cicle de Caminades per l’entorn” promoguda pel Grup Gent
Gran pels beneficis que suposa aquesta activitat en la gent gran i pel seu potencial en la
promoció dels aspectes relacionats entre els mateixos usuaris. Els altres nominats eren
“Fent esports, ets feliç i gaudeixes del que tens al teu entorn” promoguda per Josep
Riera, Agrupación Veteranos Los Molinos de Gavà i la Canción del Nómada
promoguda per Oscar Sánchez.
Pel que fa a la categoria de Compromís Social i Inclusió, dels tres nominats, els
premiats van ser ADISGA Asociació promoguda per Mugendo pel seu valor
d’integració real dels participants amb necessitats educatives especials. Els altres dos
nominats eren SPA-VILA promoguda per Antonia Hernández Martínez, un grup de
dones que surten a caminar de forma periòdica i We Play for Àfrica d’ACCeDE pel seu
projecte social-educatiu i esportiu a Etiòpia. En el seu parlament l’alcaldessa de Gavà,
Raquel Sánchez va animar a totes les entitats a continuar treballant en els seus projectes
i mantinguin la seva implicació amb la ciutat per fer-la “més solidària, diversa i
inclusiva”.

Raquel Sánchez va felicitar a tots els presents pel treball i l’esforç que tots els
esportistes i entitats realitzen al llarg de l’any. Sánchez va destacar que “parlar
d’esports no només és parlar de la competició sinó que suposa entendre la vida
d’una determinada manera i transmetre uns valors com la relació amb els
companys, superar adversitats, treball en equip i esforç. I, la ciutat ha
d’impregnar-se d’aquests valors per fer-la avançar”. D’altra banda, per Sánchez va
ressaltar que fer esport és també “salut i natura i permet posar en valor el nostre
entorn, ens permet conèixer el territori i aprendre a cuidar-lo”.
Finalment Sánchez va parlar del compromís de l’Ajuntament amb l’esport. En aquest
sentit va parlar de les beques per activitats extraescolars per tal que cap nen ni nena es
quedi sense fer esport per manca de recursos. Així mateix, l’alcaldessa va parlar del Pla
de millora de les instal.lacions esportives municipals destacant el projecte de cobriment
de la pista esportiva de l’escola Marcel.lí Moragas que permetrà descongestionar els dos
pavellons municipals.
La Nit de l’Esport va comptar amb la participació al llarg de la gala d’actors locals del
Grup de Teatre Amateur de Gavà.

