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Activitat social en el món del futbol

Seguidors de l’Hospi
i del Barça donen
un nou impuls a les
seves penyes

La penya persegueix
objectius culturals
Guillem Tort assegura que la
penya té altres objectius al marge
de seguir al primer equip de futbol
de la ciutat, ja que “també volem
fer una tasca social, cultural i de
col·laboració amb l’Ajuntament”, tot
i que el president de la penya reconeix que “el CE L’Hospitalet és
el nostre motiu de ser”. Guillem Tort
va afegir que la seva penya ajudarà i s’obrirà a totes les entitats
de la ciutat que tinguin qualsevol
inquietud o vulguin organitzar algun esdeveniment. La Penya Futbolística Ciutat L’Hospitalet compta de moment amb 35 socis, però
l’objectiu és arribar als 100. La festa d’inauguració, que va constar
d’un sopar, un brindis amb cava i
ball, va comptar amb la presència
del president de l’Hospi, Miguel
García. Aquesta és la segona
penya legalitzada del Centre
d’Esports L’Hospitalet. L’altra és la
Penya El Paso.
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Dues penyes futbolístiques de la
ciutat van ésser noticia durant el
passat mes de desembre. La primera perquè va estrenar locals i altre perquè, després d’uns mesos
de rodatge, va fer la seva presentació oficial.
La Penya Barcelonista Collblanc-La Torrassa disposa d’un nou
local social per realitzar les seves
activitats. Una seu inaugurada a
mitjan mes passat i situada a la
cruïlla dels carrers Dos de Maig i
Sort, en el barri de Collblanc. Fins
ara, els socis de la penya, que es
va fundar fa tres anys, es reunien
en un pis del carrer de Rafael de
Campalans. El seu president, Joan
Pérez, destaca la importància de
tenir aquest local perquè “ens permetrà treballar amb més comoditat” i al mateix temps “molestarem
menys els veïns en estar instal·lats
en una planta baixa”.
La junta directiva va organitzar,
el dia de la inauguració, una gran
botifarrada popular per més de 200
socis de l’entitat. La festa es va
completar amb una exhibició de
sardanes a càrrec del grup de veterans Pomell Sardanista de Collblanc.
D’altra banda, la Penya Futbolística Ciutat L’Hospitalet, que segueix l’activitat del CE L’Hospita-

let, es va formalitzar i presentar el
passat 20 de desembre. Guillem
Tort és el president d’aquesta penya que ja fa alguns mesos que
funciona. La seu social d’aquesta
entitat està situada a la avinguda
del Carrilet 210, a un establiment
de restauració

La Penya Barcelonista Collblanc-La Torrassa disposa d’uns nous locals més apropiats
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Els dirigents de la Penya Ciutat L’Hospitalet en un moment de la presentació de la nova entitat
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