Homenatge a l’esportista Nil Llop

El Prat homenatja l’esportista local Nil Llop,
campió del món de patinatge
L’alcalde Lluís Mijoler destaca el valor social de l’esport i el patinatge
“com una modalitat singular i referent al Prat”

L’Ajuntament del Prat ha acollit aquest dilluns a la tarda un homenatge a Nil Llop,
l’esportista local del Club Patí Cobra que s’ha erigit com a campió del món de
patinatge en la prova de 500 metres ‘sprint’ als World Roller Games, celebrada aquest
juliol a Barcelona. “El patinatge és una modalitat esportiva singular i referent al Prat,
més enllà dels esports majoritaris”, ha destacat l’alcalde de la ciutat, Lluís Mijoler, en
un acte a la sala de plens del consistori en el qual també han intervingut el
vicepresident del Club Patí Cobra, Samuel Ruiz, i el propi esportista, Nil Llop, que ha
signat al llibre d’honor del municipi.
Llop – que havia estat reconegut enguany a la gala de la ‘Nit de l’Esport de
l’Ajuntament del Prat’ amb una menció especial– ha assolit el seu primer títol mundial
només un any després de la greu lesió que va patir entrenant i que, amb diverses
fractures de gravetat, feia preveure que estigués fora de les pistes més de deu mesos.
A banda de la medalla d'or en els 500 m sprint, Llop també es va penjar la plata en la
prova de la Volta al circuit i el bronze en els 200 m sprint. En aquests World Roller
Games també ha aconseguit medalla Luisa María González, que no és del Prat però
és igualment membre del Cobra, i que va ser subcampiona mundial en els 3000 m
relleus en pista.

Esportistes que “porten amb orgull el nom de la ciutat”
El de Llop és doncs “un exemple de superació” han destacat tant l’alcalde Mijoler com
Samuel Ruiz, del club al qual pertany l’esportista. Ruiz, a més, ha recordat que el Prat
ha estat bressol de grans campions i medallistes, i que aquests esportistes “porten
amb orgull el nom de la ciutat per tota Europa i el món”.
Llop, per la seva banda, ha recordat que el seu ha estat un “any difícil, amb moment
molt durs”, però ha agraït el suport del seu club i també de l’ajuntament en aquells
moments, com per exemple el reconeixement en la Nit de l’Esport. Això són “empentes
que t’ajuden a agafar carrerilla i seguir endavant”, ha dit.
Durant l’acte, Llop i també Ruiz han aprofitat per demanar una millora de les
instal·lacions esportives per a l’entrenament del patinatge a la ciutat, un repte al qual
també ha fet referència l’alcalde Mijoler.

Propera cita: Campionat d’Europa
Nil Llop arribava als Mundials després d'un gran paper en l'arrencada de la temporada
sobre rodes. En els últims campionats d’Espanya celebrats a Pamplona, Llop va
obtenir 5 medalles, 3 d'elles d'or, una de plata i una de bronze per equips, i la primera
posició a la classificació general en pista, mentre que en circuit també va obtenir 4
medalles, dos ors, una plata i un bronze i també la primera posició a la general. En
aquests campionats també van brillar amb metalls molts patinadors del Club Patí
Cobra com Luisa González, Teresa i Gastón Moreno o Ainhoa Carreño.
El pratenc segueix la seva preparació com molts altres companys i companyes de
club, que a finals d'agost competiran en el pròxim Campionat d'Europa de patinatge
que se celebrarà a Pamplona amb moltes opcions de medalles.
Homenatge als campions i medallistes olímpics
L’Ajuntament del Prat promou l’esport i per això vol reconèixer aquells i aquelles
esportistes locals que són referents en la seva disciplina i ajuden a portar el nom de la
ciutat arreu. Per això, homenatges com en de Nil Llop es repetiran sempre que un o
una esportista local guanyi un campionat del món o una medalla olímpica en la seva
disciplina.
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