Enhorabona entramuntanats i
entramuntanades!

Dijous dia 21 de febrer 2013:
Lliurament del Premi a l’entramuntanat de l’any 2012 a Joel González, i
celebració del 19 aniversari de l’Associació “Entramuntanats”
Jove, valent i triomfador. Joel González (Figueres,
1989), medalla d'or de taekwondo als Jocs Olímpics
de Londres, afegirà un nou guardó al seu
espectacular currículum, perquè el 21 de febrer
rebrà el premi d'Entramuntanat de l'Any 2012 en
una vetllada que celebrarem al restaurant La
Glorieta de Balmes, de Barcelona. Serà un sopar
molt especial, perquè els Entramuntanats,
l'associació que aplega els empordanesos que
treballem o vivim a Barcelona, fem 19 anys.
Joel González va dur l'estiu passat, amb la seva
exitosa participació als Jocs Olímpics de Londres,
l'Empordà, la seva Figueres natal i Vilafant, el
municipi on el seu pare, un gran aficionat a les arts
marcials, dirigeix el gimnàs Tae Sport, a les
portades dels diaris més importants del món. En
cap de les entrevistes es va oblidar de recordar que
jugava a futbol amb el Figueres, però que un cop va
entrar al món del taekwondo va veure que allò
s'havia fet per a ell. Ha estat dos cops campió del
món (2009 i 2011), dos més campió d'Europa (2010
i 2012) i la glòria olímpica li va arribar l'agost del
2012. A més, tots els experts han destacat que la
seva alçada i la velocitat de cames l'han dut a protagonitzar una petita revolució tècnica i
estratègica en un esport que els coreans van regular per primer cop cap a l'any 1950 com a
variant del kung-fu. Tot i dedicar sis hores diàries a entrenar està estudiant criminologia.
L'Entramuntanat de l'Any es tria per votació dels socis i vol reconèixer la tasca d'un empordanès o
empordanesa que s'hagi distingit per promoure i defensar el fet diferencial empordanès. Aquesta vegada
es tracta d'un jove i reconegut esportista. "En Joel González és un exemple d'una carrera feta amb
dedicació i esforç i, a més, està liderant un canvi en la manera d'entendre el taekwondo", destaca la
presidenta dels Entramuntanats, Isabel Boncompte. "L'any passat vam premiar el prestigi com a
investigadora científica de Fàtima Bosch i ara premiem un noi que ha guanyat una medalla d'or", recorda
Boncompte.

DATA: Dijous 21 de febrer, a les 21h. Sopar i Lliurament del Premi
LLOC: Restaurant “LA Glorieta de Balmes” C/Balmes 360. FFCC L7 estació Padua, Bus 16, 17 i 74. Parking Saba:
Gral Mitre (entre Saragossa i Balmes) o C/Manuel Angelón, 10
PREUS: Preu Socis: 29,50€

Preu no-soci: 32€

ATENCIÓ!!!! A efectes d’intendènca us preguem reservar abans del dimarts dia 19 a les 13h.

Confirmacions d'assistència:
e-mail: info@entramuntanats.org
o bé al telèfon 656 42 54 05 (Demaneu per la Carme)

