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El Dia de la Bici és l’activitat més destacada de les Festes de Primavera

Fer de la primavera un esport

Es vol donar continuitat a
la Festa del Futbol Base
El dissabte 22, l’Associació de
Clubs de Futbol organitzarà la Festa del Futbol Base. Entre les 9 i
les 14 hores, al Municipal de L’Hospitalet, diferents equips de base
dels clubs hospitalencs, jugaran
fins a 10 partits. La idea és que els
nois puguin disputar-los en un
camp de gespa -que potser algun
dia tornaran a trepitjar per jugar en
categoria superior- i, a més, gaudeixin de la resta del matí amb diferents activitats. Entre les 10 i les
14 hores es faran tota una sèrie
d’activitats recreatives i lúdiques.
A les dues, desfilaran els participants i es lliuraran els trofeus. La
intenció és que aquesta festa es
consolidi en els propers anys.
El mateix dia, però de les 8.30
a les 20 hores i al Complex Esportiu Tennis L’Hospitalet, tindrà lloc
el Dia del Tennis. Aquesta diada

Els hospitalencs estan convidats a passeijar en ‘bici’ per la ciutat el dia 23 d’abril
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Les Festes de Primavera, com ja
és costum, no obliden la vessant esportiva i, aquest any,
el programa d’actes en torna ple. Els
principals esports i alguns més estaran representats amb tornejos,
jornades i diades, tant populars
com federades. En aquesta parcel·la, el programa principal té preparats diferents esdeveniments,
però també els barris han programat la seva pròpia oferta (vegi’s
agenda).
La novetat del programa esportiu de la festa serà el Dia de la
Bicicleta, el dia 23 d’abril. La jornada té un caràcter popular ja que
s’ha preparat una passejada pels
carrers de la ciutat que no tindrà
cap esperit competitiu. Segons el
tinent d’alcalde de joventut i Esports, Josep Baliu, “s’ha intentat de
nou apropar l’esport a la gent i al
carrer“. La sortida tindrà lloc a les
10 del matí a la Rambla Marina,
davant de l’antic cinema Lumière,
però la concentració es produirà
ja a partir de les nou del matí. Als
mil primers participants se’ls obsequiarà amb una gorra de record.
L’organització ha deixat un marge
suficient de dues hores per recórrer els carrers del circuit urbà que,
gairebé, passa per tots el barris de
L’Hospitalet. Entre les 12 i les 14
hores hi haurà el fi de festa a la
zona d’arribada -també la rambla
Marina- amb sorteig de bicicletes
pels participants, activitats infantils, grups d’animació i una fira de
la bici. Els organitzadors han assegurat la presència de l’ex ciclista
professional Pedro Delgado. També s’ha previst un parc infantil. Les
inscripcions per al Dia de la Bici
es poden realitzar a les instal·lacions esportives municipals, al Servei d’Esports (carrer Molí, 14) i a
determinades escoles de la ciutat.
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La primera jornada del torneig internacional de patinatge es disputarà a la pista de Les Planes

Alguns
barris han
preparat la
seva oferta
esportiva dins
del programa

inclou un campionat anomenat Deu
hores de tennis, a més de partits
de futbol de sala, petanca, frontó i
mini-tennis.
El bàsquet també tindrà un acte destacat: dues jornades de Bàsquet al Carrer, els dies 21 i 22 d’abril
a l’esplanada del Polisportiu Municipal de Bellvitge. La jornada del
21 es farà de 17.30 a 21 hores i la
del dia 22, entre les 10 i les 14 hores. Hi haurà partits lliures i uns
altres de competició. Per a aquests
darrers, els equips s’han d’inscriure prèviament. El programa esportiu de les festes inclou també un

torneig Obert de Petanca organitzat per l’Associació de Clubs de
Petanca de la ciutat. El 23 d’abril
es disputarà aquesta jornada al
Camp Municipal de Futbol de Santa Eulàlia. Per últim, l’AE L’Hospitalet organitzarà els dies 29 i 30 el
Tercer Torneig Internacional de Patinatge Ciutat de L’Hospitalet. La
competició es disputarà, el dia 29
a partir de les 16 hores, a la pista
del Poliesportiu de Les Planes, i
al circuit urbà de l’avinguda Masnou (entre la plaça d’Eivissa i el
carrer de Sant Rafael) el dia 30 a
partir de dos quarts de 9 del matí.

21 i 22 d’abril: Bàsquet al Carrer
Dia 21, de 17.30 a 21h. i dia 22,
de 10 a 14h. Esplanada del Polisportiu Municipal de Bellvitge. Org.
Àrea de Joventut i Esports.
22 d’abril De 8.30 a 20h: Dia del
Tennis. Complex Esportiu Tennis
L’Hospitalet. Org. Club Tennis
L’Hospitalet. 9 a 14h: Festa del
Futbol Base de L’Hospitalet.
Camp Municipal de Futbol de
L’Hospitalet. Org. Associació
Clubs de Futbol de L’Hospitalet.
23 d’abril 10h: Dia de la Bicicleta.
Sortida Rambla Marina, (davant
antic cine Lumière). Org. Àrea de
Joventut i Esports. 9-19h: Obert
de Petanca. Camp Municipal de
Futbol de Santa Eulàlia. Org. Associació Clubs Petanca de L’Hospitalet.
29 i 30 d’abril, III Torneig internacional de Patinatge Ciutat de
L’Hospitalet. Dia 29, a les 16h,
pista de patinatge del Poliesportiu
de Les Planes. Dia 30, a les
9.30h, al circuit urbà de l’av. Masnou. Org. Associació Esportiva
L’Hospitalet
1 de maig, d’11 a 13.30h, IV Milla Urbana de Santa Eulàlia. Carretera Santa Eulàlia. Org. AESE.

Esports dels barris
22 d’abril 9h: Torneig de Petanca (rambla Carmen Amaya) i de
Petanca per a la Tercera Edat
(passeig Mercat de Bellvitge)
10.30h: Torneig Juvenil de Futbol de sala (col·legi Pla de Llobregat). Org. CCFF Gornal i Bellvitge.
23 d’abril 11h: Torneig de Bàsquet. Pavelló Municipal de Bàsquet. Org. Agrupac. Veïns Ciutat
Comtal.

