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La petanca sorteja la crisi
Balanç. L’Associació
de Clubs de Petanca
de L’H es felicita
per la temporada
malgrat l’economia
L’Associació de Clubs de Petanca
de L’Hospitalet va posar punt final
a la seva temporada amb la disputa
de la Copa Ciutat de L’Hospitalet:
un trofeu que es va disputar el passat 1 de novembre a les pistes del
CP Pubilla Casas. En categoria de
fémines es va imposar el CP Pubilla Casas mentre que en sèniors els
vencedors també van ser els components del mateix club.
Abans, l’Associació va organitzar
altres tres competicions, la Festa
de la Petanca i els tornejos de Dupletes i Onze de Setembre. Aquest
any, però, l’Associació ha renunciat
a celebrar el Carrusel d’Assos i les
XII Hores Sant Jordi. El president de
l’ACPH, Juan Navarro, ha justificat
aquesta mesura per la crisi econòmica. “Si tothom s’estreny el cinturó
per tirar endavant, la petanca no
pot ser diferent. Entenem que cal
prioritzar serveis”.
Tot i això, la valoració de la temporada és força positiva. Juan Navarro es felicita per “la massiva
participació dels clubs en les com-

La Copa Ciutat de L’H ha tancat el calendari competitiu de l’Associació de Clubs de Petanca de L’Hospitalet a les pistes del CP Pubilla Casas

peticions que hem organitzat. Això
ens satisfà molt”.
A la primera edició del torneig
Festa de la Petanca els vencedors
van ser les jugadores del CP Can
Serra B, Dolores Álvarez, Alba Coll
i Dolores Hernández i els compo-

L’ACPH ha renunciat
a organitzar les XII
Hores Sant Jordi i
el Carrusel d’Assos

nents del CP Ildefons Cerdà B, Toni
López, Juan Macías i Pepe Domínguez. Pel que fa a la competició de
Dupletes, els guanyadors van ser
Sonia Aguilar i Antonia Fernández
del CP Mediterrani Bellvitge i José
Escamilla i Rubén Bonet del CP Pu-

billa Casas. Per últim, en el Torneig
11 de Setembre els triomfadors
van ser M. del Carmen Gracia, M.
Rosa Lozano i M. Concepción Vara
del CP Gran Via B i Sergio Tejada,
Ezequiel Marrón i Francisco Martín
del CP Pubilla Casas B. y

L’AESE ja té apamats els
tornejos de judo i de bàsquet
Cita anual. Judokes
i basquetbolistes
de primer nivell
competiran a L’H
Activitat frenètica a l’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia amb l’organització del Ciutat de L’Hospitalet de
judo el cap de setmana del 17 i 18
de novembre i després amb el Torneig Infantil de Bàsquet dels dies 7,
8 i 9 de desembre.
La cita amb el judo arriba a la
seva vint-i-sisena edició. És per això
que en la passada Nit de l’Esport
el seu màxim responsable, José

María García, va rebre una distinció
especial per les bodes d’argent
d’aquesta prestigiosa competició.
“Sóc el cap visible, però hi ha molta
gent que ha fet possible la grandesa d’aquest torneig. Aquest premi
l’haig de compartir amb tots ells”.
Un any més, la jornada de dissabte
es dedicarà a la competició sènior
amb la presència de judokes d’arreu de l’Estat espanyol i també de
França. La competició es completarà diumenge amb les categories
de base.
L’entitat esportiva de Santa Eulàlia també organitzarà una nova
edició, la vint-i-tresena, del Torneig
Infantil de Bàsquet de L’Hospita-

let els dies 7, 8 i 9 de desembre,
novament amb un cartell d’equips
participants de luxe. Aquesta temporada els clubs convidats a la cita
esportiva són el FC Barcelona, el
Joventut de Badalona, el Reial Madrid, el Sant Josep de Badalona, el
Bàsquet Manresa, el CB Cornellà,
el CB L’Hospitalet i l’AESE.
La temporada passada els blaugrana es van proclamar campions
del torneig trencant l’hegemonia
mostrada per la Penya que havia
sumat quatre títols de forma consecutiva. El torneig infantil de bàsquet
de L’Hospitalet és considerat pels
entrenadors de la categoria com un
campionat d’Espanya oficiós. y

Torneig de Judo de l’AESE en l’edició 2011

