Oficina de Premsa

- Nota de premsa –

Josep Monràs rep el guardó de col·legiat d’honor del
COPLEFC
L’alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, ha rebut el guardó de
col·legiat d’honor del Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de
l’Esport de Catalunya (COPLEFC). El COPLEFC, juntament amb el Consejo
General de Colegios Profesionales de la Educación Física y el Deporte
(COLEF), han escollit Mollet del Vallès per celebrar, aquest passat cap de
setmana, la I Trobada Estatal de Comitès d’Experts adreçada als
professionals de l’activitat física i l’esport.
Mollet del Vallès, Ciutat Europea de l’Esport 2017, ha acollit aquest passat cap
de setmana la I Trobada Estatal de Comitès d’Experts en la que més d’un
centenar de professionals de Catalunya i d’arreu de l’Estat han debatut i han
interactuat sobre el present i el futur de la professió entorn a l’educació, l’activitat
física i la salut, esport i rendiment, gestió i economia de l’esport i activitat física
al medi natural i turisme.
Durant l’acte de cloenda, el president del COPLEFC, Pere Manuel, va justificar
el guardó atorgat a Josep Monràs tot recordant “la seva amplia trajectòria
personal en el món de l’esport i la sensibilitat mostrada al llarg dels anys
a l’hora d’aplicar polítiques adreçades a l’activitat física i la salut”. Segons
Pere Manuel , aquesta distinció posa de manifest el fet que “el considerem un
més dels nostres”.
Josep Monràs va agrair aquest gest donant ple suport a la tasca dels
professional i estenen la mà com a alcalde de Mollet per col·laborar amb
aquest col·lectiu, ja que “qualsevol ciutadà necessita un educador físic
esportiu per fer una activitat correcta i, de retruc, ser feliç”. Monràs també
va voler recordar “els beneficis saludables i econòmics que comporten una
societat activa i esportiva”.
(adjuntem fotografia. D’esquerra a dreta: Vicente Gambau, president del
COLEF, Josep Monràs, alcalde de Mollet del Vallès, i Pere Manuel, president
del COPLEFC)
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