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Els Jocs clouen
el curs amb
festes, premis
i homenatges
Esport escolar.
Josep Augué rep del
Consell el 1r Premi
Juan A. Bastante
La 39a edició dels Jocs Escolars
ha tancat el curs esportiu d’infants i
joves amb les tradicionals Diada de
l’Esport Escolar i Cloenda Jove. Amb
aquests actes festius i lúdics s’acomiaden de les competicions.
La Diada va aplegar al voltant
del Poliesportiu de Bellvitge milers
d’assistents, que van gaudir del
muntatge d’una trentena d’activitats
especialment pensades per als més
petits. En canvi, la Cloenda Jove,
a la Salamandra, s’organitzava per
als participants adolescents. Va
servir també per lliurar els trofeus
als equips millor classificats a les
categories superiors i per atorgar el
primer Premi Juan Antonio Bastante,
en memòria de qui va ser fundador
del comitè assessor del Consell
Esportiu. Un altre membre distingit

de l’organització dels Jocs, Josep
Augué, va rebre el guardó instaurat
aquest curs. I Egor Guillamon va recollir el trofeu del concurs fotogràfic.
A final de juny, el Consell presentarà una revista digital i iniciarà
casals d’estiu. Les inscripcions es
poden fer a la seu del carrer de
Digoine, 29.
Del quadre d’honor de les competicions destaca el cadet masculí
de futbol sala del Rubió i Ors, representant del Consell en la fase
supracomarcal. I en natació, Arnau
Arbós (AESE) ha estat campió de
Catalunya i Laia Net, segona. Pel
que fa als campions de L’H destaca
l’AE Bellsport, amb dos guanyadors
en bàsquet i tres en futbol sala.
En bàsquet també han guanyat
altres categories equips de l’AESE,
Joan XXIII i AB Gornal. En futbol
sala, completen la llista els equips
de Fax, Torras i Bages, Pla de Llobregat, Eduard Fontserè, Menéndez
Pidal, Pandas FC, Margarida Xirgu
i Jaume Balmes. En futbol 7, els
guanyadors han estat els equips de

Fútbol territorial

El Can Pi
asciende
a Segunda
Catalana

Josep Augué agraeix emocionat el primer Premi Juan Antonio Bastante

Can Buxeres, PB L’Hospitalet, FE
L’H Atlètic, CJ Balandrau i CE L’H. I
en voleibol, el CEV L’Hospitalet, en

quatre categories; l’Associació IDD
Rumbau, i l’Apel·les Mestres completen el quadre. y

El Esportiu Joventut Can Pi jugará
la próxima temporada en Segunda
Catalana, junto a Gornal y Unificación, tras quedar primero de grupo
este año y conseguir un nuevo ascenso, el segundo consecutivo. Su
jugador Kevin Sánchez ha sido el
máximo goleador del equipo y del
grupo, con 25 tantos, a una media
de 0,9 por partido disputado. Por
contra, dos años después el Hospitalense retorna a la Cuarta Catalana, tras una temporada en la que
mantuvo opciones de permanencia
hasta la última jornada. Una segunda vuelta con sólo tres victorias ha
condenado al equipo del Centre.
En Segunda Catalana, el Gornal
ha acabado quinto y la Unificación
Bellvitge, en decimoprimera posición. Y en Tercera Catalana, el Santa Eulàlia, con su quinta posición, ha
sido el mejor equipo de la ciudad.
También se mantienen La Florida,
Pubilla Casas y Can Buxeres.
En el fútbol base, el juvenil de
la Unificación Bellvitge, entrenado
por Raúl Paje, asciende por primera
vez a División de Honor. También
destacan los ascensos a la máxima
categoria del infantil y el cadete del
Centre d’Esports L’Hospitalet. y

