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- Nota de premsa La Diputació avala Mollet com a ciutat europea de l’esport

Renovació de l’acord amb els Consells Esportius
El diputat d’Esports de la Diputació, Josep Salom, i l’alcalde de Mollet del
Vallès i president de l’Agrupació Territorial de Consells Esportius de
Barcelona, Josep Monràs, han renovat l’acord de col·laboració que
mantenen l’ens supramunicipal i els 15 Consells Esportius de la província.
Així mateix, aprofitant aquesta trobada, Salom ha anunciat que la Diputació
donarà ple suport a la candidatura de Mollet del Vallès per tal que es pugui
convertir en ciutat europea de l’esport.
Per Josep Salom la renovació de l’acord posa de manifest “el compromís de la
Diputació en tot allò que té a veure amb l’enfortiment dels valors de l’esport
als nostres municipis”.
De la seva banda, Josep Monràs ha agraït aquest suport i, en general, el
compromís de la Diputació amb l’esport de base, ja que la renovació de l’acord
que avui s’ha fet efectiu “ens permet al món municipal, que en definitiva és
l’ànima dels Consells Esportius, seguir la tasca de formació i promoció de
l’esport amb tot el que això comporta”.
Així mateix, Josep Salom, anunciava que Mollet del Vallès rebrà el suport que
calgui en la presentació de la candidatura per ser ciutat europea de l’esport, en
la que ja s’està treballant, perquè forma part d’aquells projectes que sempre ha
defensat la Diputació, ja que “enforteix el teixit associatiu, comporta un valor
afegit, tindrà impacte i retorn per la ciutat i projectarà la ciutat de Mollet a
l’exterior”.
Monràs ha afegit que “el fet de ser candidats per nosaltres ja és tot un orgull”
tot recordant que “ni caldran inversions ni caldrà fer res diferent del que ja
estem fen tenint en compte la tradició de la ciutat per promoure la funció
social i cultural de l’esport fomentant el seus beneficis en la salut de les
persones”.
La iniciativa de presentar la candidatura per al 2017 va néixer el passat setembre
quan, durant una visita a Mollet, l’eurodiputat Santiago Fisas, animava a l’alcalde
Monràs a iniciar els tràmits per convertir Mollet en una de les ciutats europees
que anualment reben aquest reconeixement.
(adjuntem fotografies)
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