esports

DIARI DE L’HOSPITALET 17 d’octubre del 2016

21

Els Jocs Escolars volen
celebrar els seus 40 anys
Els Jocs Escolars han engegat un
nou curs esportiu. Es tracta d’un
curs especial que volen celebrar de
valent, ja que és el del 40è aniversari. Un nombre rodó que acredita
una llarga trajectòria en la difusió de
l’esport entre infants i joves.
Des del 1977, quan van començar els Jocs Escolars actuals,
desenes de milers d’infants han
pres el primer contacte amb l’esport a través de les competicions
organitzades pel Consell Esportiu
de L’Hospitalet. La seva directiva ha
preparat una sèrie d’actes commemoratius al llarg d’aquest curs.
Al tancament d’aquesta edició
estava previst celebrar l’acte d’inici
de la temporada al Camp Municipal
de Futbol de Can Buxeres, amb
la presència de tots els centres
educatius i entitats que participen
a les competicions i amb una foto
del grup. El setembre ja es va fer
un acte de presentació del curs i
dels actes de l’aniversari. Cris Plaza,
secretari tècnic del Consell, parlava
aleshores “d’un motiu d’alegria i de
satisfacció” per aquests 40 anys de
Jocs Escolars.

cedida pel consell esportiu de L’H

Esport de base. El
Consell Esportiu ha
preparat un complet
programa d’actes per
celebrar l’efemèride

Acte de presentació del curs esportiu escolar, celebrat el passat mes de setembre a Bellvitge

Un llibre recollirà
els esdeveniments,
les anècdotes i els
noms d’aquests
quatre dècades

L’acte central del programa tindrà
lloc la pròxima primavera: la data
encara s’ha de concretar. Es preveu
que hi assisteixin representants del
passat i del present dels Jocs. A
més, 40 de les persones més actives d’aquests anys rebran un record
commemoratiu. L’acte tindrà lloc a la
Salamandra.
Del programa d’actes destaca
també l’edició d’un llibre que recullirà els principals esdeveniments i

les anècdotes d’aquests quaranta
anys, a més del màxim possible de
noms que han donat vida als Jocs
Escolars a la ciutat. La confecció del
llibre la coordina Àlex Porqueras i es
preveu que el presentin el febrer de
l’any vinent.
Pel que fa a la competició, enguany el cros escolar tindrà lloc
el 12 de novembre. Es preveu la
participació d’uns 2.500 corredors
i tots els que entrin a la meta també

rebran un record. A banda de les
competicions oficials, en aquest
curs el Consell també organitzarà,
entre març i maig de 2017, la Copa
40è aniversari de futbol sala, un torneig de celebració per a categories
benjamí i aleví.
Un altre moment clau del curs
serà la Diada de l’Esport Escolar, a
la Feixa Llarga. Aquesta jornada festiva de cloenda del curs tindrà lloc el
27 de maig de l’any vinent. y

Otra meta para el Rugby L’H
Rugby. Diego
Godoy y Paco Baena
tornan al club para
devolverlo a la élite
El equipo masculino del Rugby Club
L’Hospitalet ha iniciado su nuevo
proyecto de largo plazo con grandes ilusiones y discretos resultados,
aunque escuchando a los timoneles
del barco, los retornados Diego Go-

doy y Paco Baena, no hay de qué
preocuparse.
El objetivo de esta nueva etapa
es retornar al club a la División de
Honor, “pero no hay prisa –explica
Diego Godoy–. Primero queremos
consolidar las categorías inferiores,
porque eso implica que cada año
te subirán jugadores”. Técnicos y
directiva abogan por trabajar con
paciencia aunque son conscientes
de que los aficionados siempre desean resultados inmediatos.

El pasado les avala: Godoy y
Baena ya ascendieron al RC L’H
en la anterior etapa, con esta misma filosofía, y desde la temporada
2010-2011 ahí sigue el equipo.
Ahora, tras otra etapa exitosa en la
Santboiana, inician este nuevo proyecto. Los primeros resultados no
acompañan (la primera victoria no
ha llegado hasta la cuarta jornada)
pero conjuntar a 13 jugadores nuevos e iniciar la liga con un calendario desfavorable tiene estas cosas. y

El RC L’H se enfrentó a los alicantinos de La Vila en la primera jornada

