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Lesport gracienc atorga els seus premis
LEuropa com a millor club i els campions estatals de waterpolo, entre els destacats
El Polisportiu de la
Creueta del Coll va ser
escenari, el passat
divendres 14 de
setembre, de la IV Nit
de lEsport a Gràcia. A
lacte, que va servir
per inaugurar les
noves pistes cobertes
del Club de Bàsquet
Coll, van aplegar-se
unes 400 persones.
JORDI VELA

Després de les actuacions dels
Geganters, els Diables i els
Castellers de la Vila de Gràcia, va començar un sopar fred
amenitzat per lOrquestra de
Cambra del mestre Salvador
Ribas. A continuació, el moment esperat: la cerimònia
dentrega de premis. Albert
Musons, conseller dEsports
de Gràcia, va agrair en primer
lloc al CB Coll la cessió de les
instal-lacions, les actuacions
del diferents grups de cultura
popular i la tasca de col·laboració dels mitjans de comunicació graciencs. El conseller
també va tenir paraules dhomenatge per lespeleòleg
gracienc dorigen alemany,
Fritz Kunzel, de lEspeleo

Club de Gràcia, que va quedar
atrapat en una cova aqüàtica al
Pirineu aragonès ara fa quinze
dies i que no va poder recuperar-se de les ferides sofertes.
La presentació de la cerimònia
va anar a càrrec aquesta vegada
del periodista de El Terrat,
Francesc Novell, i dels redactors
de Ràdio Gràcia, Maite Anton i
David Carballo. La Nit, que serveix de reconeixement a les persones de totes les edats i col·lectius que promouen lesport
a Gràcia a tots els nivells, va servir perquè cadascun dels premiats tingués el seu moment de satisfacció. El nedador del Club
Natació Catalunya, Pol Eguino,
millor esportista masculí major
de 18 anys, va assegurar que
aquest és un premi pel meu sacrifici en compaginar estudis i
natació. En la categoria homònima però daplicació col·lectiva, Albert Serrano, lexjugador de lEuropa que ha fitxat
pel F.C. Barcelona, declarava
que el premi és una alegria molt
gran perquè demostra que la
temporada passada vaig fer les
coses ben fetes. Si he aconseguit aquest guardó és, una vegada més, gràcies a lEuropa, va
afegir. La jove nedadora del CN
Catalunya, Marta Nogués, miVILA WEB / GRÀCIA
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DE L EUROPA RECULL EL PREMI AL MILLOR CLUB ESPORTIU DE LANY
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breus
Mor lÀvia de
Gràcia
El passat 6 de setembre va
morir Maria Sanz Poch, considerada lÀvia de Gràcia, a
ledat de 107 anys. El traspàs
es produeix tan sols dos mesos
i mig després que la veterana
gracienca fos objecte del càlid
homenatge que li va retre lassociació de veïns Gràcia NordVallcarca (vegeu LIndependent núm. 10). En un acte celebrat el 20 de juny al cafè-bar
El Raconet, Maria Sanz va tenir paraules emocionades pels
presents i va recitar el poema
La puntaire.
ORIOL VILA

LINFANTIL I JUVENIL DEL CN CATALUNYA

VAN REBRE EL PREMI A LA MILLOR GESTA ESPORTIVA

llor esportista femenina menor
de 18 anys, animava a tothom a
fer esport però sense deixar de
banda els estudis.
El premi al millor club de lany
va ser per lEuropa. El seu president, Conrad Pugès, en recollir el trofeu va dedicar el guardó a tota la gent que treballa
per lEuropa, ja que fan una tasca impagable i va remarcar que
volem compartir aquest premi
amb tots els clubs de Gràcia,
perquè el fet de subsistir ja és
una gran gesta. El premi al
millor directiu va ser pel president dels Lluïsos de Gràcia,
Josep Morris, que va fer extensiu el reconeixement a tots els
meus companys de Junta. En
la categoria de millor trajectòria a favor de lesport gracienc,
el jurat va proclamar a Miquel
Tort per una dedicació de 30
anys a lEuropa. Tort va mostrar-se molt content, perquè se
mha reconegut tots aquests
anys que porto treballant per
lesport gracienc, no només a
lEuropa sinó també al Pedagògium i després al Cercle Catòlic. La meva vida sempre ha
estat relacionada amb lesport
gracienc i agraeixo a lEuropa
que em permeti seguir-hi vinculat, va concloure. En la catego-

ria de millor divulgació periodística esportiva, el premi va
tornar a recaure en Ràdio
Gràcia, aquest cop en la persona del seu cap dEsports,
Daniel Latorre, que va dedicar el premi als companys.
Les mencions especials, un
dels moments més emotius de
la Nit, van ser enguany per
Jesús Rollan, Sergi Pedrerol i
Carles Sanz, els tres waterpolistes del CN Catalunya que
van guanyar la medalla dor
als campionats del món del
Japó. El Jurat també va atorgar menció especial per a
Carles Daura, el jugador de
básquet de diferents clubs
graciencs que el passat mes de
novembre va morir en accident de trànsit. Els pares den
Carles, emocionats, van recollir la placa enmig duna càlida ovació.
El regidor de Districte, Ferran
Mascarell, va tancar lacte amb
un agraïment extensiu als presidents dels clubs, als esportistes, als tècnics, als utillers i a
tothom que fa possible que els
clubs funcionin. Mascarell va
voler destacar la perseverància daquests clubs i la fraternitat que hi ha entre els diferents clubs graciencs.

MARIA S ANZ,

EL DIA DE LHOMENATGE

Tardor de titelles
als Lluïsos
Els Lluïsos de Gràcia engeguen la temporada el pròxim
diumenge dia 30 de setembre
amb una programació de tardor que el darrer diumenge de
cada mes portarà un espectacle de titelles a la sala dactes.
La primera cita anirà a càrrec
de la companyia Lensumanassos amb Història dun
bosc, a la qual seguiran El forat del niu amb La Caputxeta, Titelles Naip amb El riu
daurat i Marduix amb El
planeta B612. Els espectacles
tenen una durada aproximada duna hora.

