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Millor esportista lliçanenc 

2009-10
Enguany  s'han  tornat  a  donar  els  premis 
Millor esportista de l'any.

Per  celebrar-lo  s'ha  tornat  a  convocar  la  Nit  de 
l'Esport, activitat que s'ha convertit en una festa de 
referència  per  a  tots  els  i  les  esportistes  del 
municipi.  Aquesta  edició  de  l'any  2010  es  va 
celebrar el darrer dia 10 de desembre de 2010 al 
Pavelló esportiu. La jornada és una festa precedida 
d'un sopar que acaba amb el lliurament dels premis 
al reconeixement del sacrifici i a l’esforç que, dia a 
dia,  les  entitats  i  els  esportistes  del  municipi 
realitzen per Lliçà d'Amunt.

I el nostre institut ha estat un observador proper 
dels  dos  guanyadors.  La  guanyadora  femenina  és 
alumna  de  4t  d'ESO  i  el  masculí  és  germà  d'un 
alumne de 2n d'ESO.

Estan adreçats als joves esportistes que durant l'any 
han reeixit en la seva especialitat.

Avui  ens  volem  apropar  a  David  Segura,  que 
practica basquet des dels quatre anys. 

Des quan practiques esport?

Jo practico l’esport a Lliçà d'Amunt des dels 4 anys.

Practico el basquet perquè és un esport en el qual 
necessites l'ajut i col·laboració dels teus companys 
d'equip.  Treballar  en  equip  fa  que  gaudeixi 
especialment  de  l'esport  perquè  el  fa  molt  més 
emocionant.

Quants cops t’han escollit candidat per aquest  
premi?

M’han nominat bastants anys, i  cada cop que me 
n'assabento de la noticia cada any, per mi és una 
alegria immensa ja que hi  ha molts esportistes a 
Lliçà d'Amunt i  el fet d'estar nominat per ser  el 
millor  d’ells  és  una  alegria  immensa.  Una  gran 
satisfacció.

Quins  esportistes  han  sortit   sortit  escollits  
aquest any?

Van sortir dos noms,  el meu David Segura com a 
millor  esportista  masculí,  i  Anna  Ladero,  com  a 
millor esportista femenina.

Com va ser la festa dels lliuraments dels premis?

Evidentment  per  a  mi  va  ser  molt  especial.   Hi 
havia  més  de  cinc-centes  persones  en  l'acte  de 
lliurament.

Entre  els  assistents  hi  havia  en  Sandro  Rosell, 
president del FC Barcelona, que va ser el que em va 
fer l'entrega del trofeu d'aquest any.  Va ser un dia 
molt especial.

Moment del lliurament dels dos guanyadors

Com diu el David Segura:

“Per  mi  és  una  alegria  immensa  rebre 
aquest  premi,  ja  que  hi  ha  molts 
esportistes  a  Lliçà  d'Amunt  i  el  fet  de 
guanyar-lo  és  una alegria  immensa i  una 
gran satisfacció” .


