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Foto de família dels clubs, equips i esportistes premiats en l’edició 2013 de la Nit de l’Esport, acompanyats per l’alcaldessa, Núria Marín, i pel regidor d’Esports, Cristian Alcázar

L’Hospitalet ret homenatge al
seu esport en una nit de festa
Nit de l’Esport 2013. Reconeixement
als campions de la ciutat i mencions especials
per a ciutadans i entitats de mèrit
La Nit de l’Esport ha premiat una vintena d’equips i esportistes hospitalencs que la passada temporada van
aconseguir algun èxit esportiu destacat. Durant l’acte també es van fer
reconeixements especials a Marcel·lí
Maneja, al Club Gimnàstica Artística
de L’H, a Maria Barrero, a la Guàrdia
Urbana, a José Jiménez i als voluntaris del Centre d’Estudis Joan XXIII.
Un total de 22 clubs de L’Hospitalet van rebre guardó. Durant la
temporada anterior, els seus equips
de categories sènior o absolutes o
els seus esportistes individuals han
ascendit de categoria, han guanyat
una lliga, han estat campions de Catalunya o d’Espanya en la seva categoria o han aconseguit un pòdium
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en campionats europeus, mundials
o Jocs Olímpics (consulteu la llista
de tots els guardonats al requadre).
Un dels moments més emotius
de la celebració va ser el de lliurament de les mencions especials.
Marcel·lí Maneja va rebre enguany
aquesta menció per la seva trajectòria en el món del bàsquet. Maneja,
hospitalenc format al CB L’Hospitalet, va arribar a ser internacional
amb la selecció espanyola i va jugar
també al RCD Espanyol, al Centre
Catòlic i al Joventut de Badalona. Es
va retirar el 1953 però va continuar
vinculat com a entrenador.
‘Jimi’, tècnic esportiu
Un altre esportista veterà guardonat ha estat José Jiménez, Jimmi,
que va ser reconegut per la seva
trajectòria professional com a tècnic
esportiu de l’Ajuntament de L’Hospitalet durant quasi quaranta anys.
També va tenir una llarga trajectòria
esportiva en clubs de futbol com el

Llista dels equips i esportistes guardonats
AE Bellsport (equips masc. bàsquet i futbol sala i fem. futbol sala;
Carla Luque, Silvia Barnés i Miquel Ariño, natació amb aletes); AE
Ramon Muntaner (equip masc. futbol sala); AE Centre Sanfeliu
(equip B masc. futbol sala); Ajedrez Jake Club (equip C masc.
escacs); BC Tecla Sala (equip B masc. bàsquet); CE Alheña (equip
A masc. futbol sala); CE L’Hospitalet (primer equip de futbol);
Centre Catòlic (equip B masc. bàsquet); Pioners L’H (equip sènior
futbol americà); CD Leonés (Eduardo del Prado, Pedro Giménez
i Antonio López, kickboxing; Desiré Aranda, boxa); CD Talma L’H
(Mireia Rivera, Janira Rivera, Mariona Leyes, Judith Baeta i Nicole
Márquez, taekwondo); Club Kihon (Albert Pabon, Aaron Serralta,
Anabel Hernández, Elena Hitos i Jonathan Fernández, karate); CN
L’Hospitalet (equip fem. waterpolo i equip de natació; Matías Aguilera
i Joaquín Belza, nedadors); CP Can Serra i CP L’Hospitalet (equips
fem. petanca); CP El Paso, CP Ildefons Cerdà, CP Pubilla Cases i
Gran Via CP (equips masc. petanca); CTT L’Hospitalet (equip masc.
tennis de taula); ISS L’H Atletisme (equip fem.; Victoria Sauleda, Alba
Villaronga, relleus masc. i fem. de 4x400, Lamin Jammeh, Claudio
Villanueva, Martín Parejo, Carles Muñoz, M. Carmen Paredes, Melanie
Berges, Daniel Buenestado, Selena Clavero, Ricardo Parellada i
Miquel Robert, atletes), i Rugbi Club L’Hospitalet (equip fem.)
CE L’Hospitalet, el Cadis o el Ceuta.
Maria Barrero va rebre una altra
de les mencions per la seva feina
de promoció de l’esport en l’àmbit
escolar, en diverses AMPA i en la

directiva del Consell Esportiu de
L’Hospitalet.
La Nit també va fer un reconeixement especial al Club Gimnàstica
Artística L’Hospitalet, planter de

promeses d’aquesta especialitat
esportiva. Amb 105 gimnastes de
6 a 18 anys, ha assolit un excel·lent
palmarès a Catalunya i a Espanya.
La Guàrdia Urbana de la ciutat
va ser premiada per la seva habitual
col·laboració en els actes esportius.
Una altra de les mencions va ser
per als voluntaris del Centre d’Es-

El Teatre Joventut va
cedir el seu escenari
a l’esport per celebrar
títols i ascensos de
la temporada anterior
tudis Joan XXIII, alumnes de cicles
formatius relacionats amb l’activitat
física i l’educació que col·laboren
en esdeveniments esportius de la
ciutat on posen en pràctica els seus
coneixements.
També es va destacar la feina de
l’Escola Mare de Déu de Bellvitge, el
centre que aporta més participants
en activitats esportives extraescolars. Enguany l’acte va comptar amb
exhibicions esportives. y

