El Consell de Formentera esponsoritza els windsurfistes locals amb possibilitats de ser olímpics
dissabte, 21 de febrer de 2015 01:15

Aquest matí s'ha fet la presentació a la sala de plens del Consell de Formentera d'una doble
esponsorització als esportistes locals Joan Carles Cardona, Mateo Sanz i Sergi Escandell, tots
ells regatistes amb possibilitats d'anar a les Olimpíades de Rio 2016.

D'una banda, el Consell de Formentera ha assignat a cada un dels tres regatistes la quantitat
de 10.000€. Per una altra banda, l'empresa hotelera RIU ha assignat a cada un dels regatistes
6.000€. Aquesta quantitat té per objectiu que els tres esportistes es puguin concentrar a
dedicar la major part del seu temps a entrenar-se.

A l'acte han assistit el president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, el conseller
d'Esports de la institució, Sergio Jiménez, Gina Noguer, directora de l'Hotel La Mola, Cati
Alemany, directiva de responsabilitat social corporativa de RIU, Asier Fernández, director de
l'escola de vela de Formentera i els tres regatistes, Joan Carles Cardona, Mateo Sanz i Sergi
Escandell.

Els esportistes s'han mostrat “il·lusionats, i amb ànims de seguir treballant per agrair l'esforç
tant del Consell de Formentera com de l'empresa RIU”, ha dit Joan Carles Cardona, el primer
en parlar. Mateo Sanz i Sergi Escandell han dit “el que volem és anar als Jocs Olímpics i
intentarem aconseguir-ho”.

Jaume Ferrer ha fet referència a la “il·lusió perquè almenys un de vosaltres pugui participar als
Jocs Olímpics, seria el primer esportista de Formentera en aconseguir-ho”. El president ha fet
referència a l'esforç “dels esportistes perquè per arribar al vostre nivell s'ha de treballar molt” i
ha agraït la labor d'Asier Fernández, “des del principi al capdavant de l'escola de vela i artífex
de l'alt nivell de tecnificació i competitiu d'aquests esportistes”.

Jaume Ferrer també ha recordat “l'esforç de tots els equips de govern de l'antic Ajuntament de
Formentera i ara del Consell per mantenir l'escola de vela”.
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Per la seva banda, Asier Fernández ha agraït “el patrocini als esportistes i el recolzament a
l'escola de vela”, i ha afegit que “espero que sigui possible arribar al somni olímpic”.

“Joventut i esport sumen valor afegit”

Gina Noguer, de l'empresa RIU, ha felicitat els esportistes i ha agraït el suport del Consell de
Formentera i ha dit que aquesta iniciativa “és un exemple de com el sector turístic es pot
involucrar en projectes locals i socials”. La directiva de RIU ha afegit que “l'esport i la joventut
sumen valor afegit a Formentera”.
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