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XV FESTA DE L’ESPORT ALDEÀ 

Des de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de l’Aldea us informem que 

el proper divendres 15 de març a les 22.00 h al Pavelló d’Esports de l’Aldea 

tindrà lloc la gala i entrega de premis de la XV Festa de l’Esport Aldeà. Per 

quinzena vegada ens trobem davant l’oportunitat de premiar tot un col·lectiu 

del nostre poble. L’esport com a activitat fonamental de la societat moderna 

és una eina que ha d’estar ben sincronitzada amb la vitalitat diària de tots els 

ciutadans i ciutadanes. La festa de l’esport aldeà intenta premiar l’esforç 

general visualitzant-lo amb una sèrie de grups o persones que d’alguna 

manera poden significar un exemple a seguir per part de la resta de 

practicants del nostre poble. Desitgem,  i aquest és l’esperit real d’aquesta 

cita, contribuir a la millora de les pràctiques esportives i a l’augment de la 

motivació per part de tota la comunitat de l’Aldea. 

Els premis anuals de l’Esport aldeà es dividiran en els següents apartats: 

-Premi al Millor Esportista 

-Premi de Reconeixement a les Entitats 

-Premi a la Projecció Esportiva 

-Premi a la Constància i Esforç 

-Premi al Voluntariat 

-Mencions especials  

-Mencions Especials a títol pòstum 

-Mencions especials Ajuntament 
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Nota de Premsa  

www.laldea.cat/sites/default/files/NP2019/NP1085.pdf 

 

Atentament 

Seto Gallego Peransi 

Gabinet de Premsa i Comunicació                                                      

Ajuntament de L’Aldea 
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