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Guissona celebra la III nit de l'esport
El passat divendres, 1 de juny Guissona va celebrar la tercera edició de la
Nit de l’esport. Una activitat promoguda per la regidoria d’esports de la vila
en la que es va premiar la trajectòria de molts guissonencs i guissonenques
que han donat part de la seva vida per l’esport a Guissona, així com, a joves
i no tan joves, que amb la seva pràctica continuada de l’esport es mereixen
tenir un reconeixement per l’activitat portada a terme durant el passat 2017.
Més de dues-centes persones van participar de la vetllada. Els trofeus van
ser entregats per l’Alcalde i pel regidor d’esports de la vila.
Tots els participants van gaudir molt de l’activitat, agraint el nou format que
se li va donar, canviant l’ubicació de l’acte i portant-la al pavelló polivalent
obrint la gala a la vila i amb un refrigeri per a tothom.
Els trofeus entregats van ser per;
ACLE Guissona: Aleví Femení d’ Handbol, aleví Masculí/Mixt
d'Handbol, Loli Moreno Pozo
-

Fundació residencial BonÀrea: Grup d’avis de "Marxa Nòrdica"

-

Club de bitlles Palou

-

Centre Esportiu Guissona: Jaume Nogués i Anna Pla

-

Club ciclista Guissona: Equip Team A Guissona Ciclisme

-

Escola de dansa Montse Esteve: Grup Blue Winter

Escola de futbol Base de Guissona i Comarca: Alevins 2a divisió,
Alevins 1a divisió i infantil Futbol Base
FEDAC Guissona: Ainhoa Barrionuevo i alumnat de 4t d’ESO
2017
-

P&P BonÀrea: Concepció Golobardes, Jaume Castella i Mariano Ros.

Pàdel indoor BonÀrea: Esteve Rovira-Jaume Codina, Anna
Verdés-Eva Hernàndez i Equip sub-16.
-

Centre Excursionista Guissonenc: Miquel Santacana

-

Billar: Mònica Planes

-

Club Natació Cervera: Sofia Datsenko i Maria Besora Vecino

-

Atletisme: Robert Gual

-

Enduro: Benet Gómez Subarroca

-

Atletisme: Jofre Villegas

-

UE Guissona: Eduard Condal, Edgar Molina, Antonio Cuadros
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