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Aquest curs s’ha aturat la tendència dels últims anys al descens de participants

Els Jocs Escolars de L’Hospitalet
es clouen amb diades de comiat
Els Jocs Escolars de L’Hospitalet
clouran les activitats del curs 94-95
amb dues diades
festives els propers
25 i 27 d’aquest
mes. Aquest curs, el Consell Esportiu del Barcelonès Sud -organitzador dels Jocs a L’Hospitalet- ha
vist com es detenia la tendència a
la baixa dels últims anys en la participació dels nens i nenes. Fins i
tot, el nombre final de joves esportistes haurà augmentat molt lleugerament en aquesta edició.
El Consell organitza el proper
dijous la jornada de cloenda del
curs pels participants més grans
(categories cadet, juvenil i júnior)
de tots els esports. La festa tindrà
lloc a la discoteca Vaya Vaya, entre les sis i les nou del vespre. Els
assistents rebran els trofeus del
curs i els obsequis i, després, podran ballar al ritme de la música.
Els actes per als més petits tindran un caràcter més lúdic, amb
activitats recreatives i regals. La
diada pels participants de categories benjamí, aleví i infantil es farà
al passeig de Bellvitge el proper
dissabte 27. Entre les deu i les
dues, els petits gaudiran de jocs i
esports amb monitors.

Lleuger augment d’equips
i de participants als Jocs
Aquest curs, es pot parlar d’un
petit increment del nombre global
de participants a les competicions
dels Jocs a L’Hospitalet, després
d’uns anys de tendència a la baixa
per motius com el descens de la
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El cros és una de les activitats centrals dels Jocs Escolars cada curs
natalitat o la gran oferta d’activitats
esportives i extraescolars. El major
augment s’ha donat al futbol (sobre tot en la modalitat de cinc jugadors), amb uns 600 participants
més respecte a l’any passat. Tanmateix, en el cros van arribar a meta uns 100 joves esportistes més.
També s’ha d’anotar l’augment del
nombre d’equips de futbol i de futbol de sala (cinc i 32 més, respectivament). Per contra, hi ha un lleu-

ger descens de participació a les
competicions de gimnàstica rítmica i a la natació.

La nova categoria júnior
ja s’ha consolidat
Una de les novetats que va començar a introduir-se l’any passat,
la creació de la categoria júnior,
s’ha consolidat aquest curs, amb
la participació de 24 equips de

futbol de sala i 12 de bàsquet.
Aquesta categoria, que aplega
molts joves que acaben de deixar
els centres escolars però volen fer
encara esport amb els seus amics
o companys, s’ha creat precisament per garantir la continuïtat
dels joves que acaben els estudis.
El proper curs, aquesta categoria
adquirirà encara més importància.
D’altra banda, el Consell Esportiu també s’ha marcat dos ob-

jectius de futur: potenciar la participació femenina i revitalitzar, des
de la base, el bàsquet. Aquests objectius ja han començat a concretar-se aquest curs, per exemple
amb la creació de la competició femenina de futbol de sala i l’augment de les participants en el cros
de L’Hospitalet i l’organització de
trobades d’escoles esportives de
bàsquet, que es van cloure el 13
de maig.

L’APUNT

Dos noms propis han sobreeixit aquest curs d’entre els petits esportistes hospitalencs: José Manuel Cortés Mambrona i Miriam Salado. Els dos han aconseguit llocs d’honor en la final de
Catalunya dels seus respectius
esports, escacs i gimnàstica rítmica, respectivament.
José Manuel Cortés té 14
anys i s’ha classificat en la tercera posició del Campionat de Catalunya escolar d’escacs. José
Manuel va guanyar la fase de
L’Hospitalet i, després, la territorial abans de competir pel campionat autonòmic. Actualment,
estudia al col·legi Can Bori i pertany a l’escola d’escacs de l’AE
Centre Sanfeliu.

Miriam Salado, del col·legi
Jaume Balmes i vinculada a l’AE
Bellsport, ha aconseguit aquest
curs el Campionat de Catalunya
aleví de gimnàstica rítmica. La jove gimnasta havia guanyat prèviament el campionat territorial.
Altres noms propis del curs
1994-95 són els dels atletes de
l’AESE, que van dominar clarament el cros de L’Hospitalet, amb
10 dels trenta llocs d’honor que
hi havia en disputa.
Altres moments importants
han estat l’organització, per part
del Consell Esportiu, de les finals
territorial i de Catalunya de gimnàstica rítmica el passat mes
d’abril i de diverses eliminatòries
territorials d’altres esports.
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Protagonistes i fets destacats
del curs 1994-95

José Manuel Cortés i Miriam Salado, dos noms propis a destacar en els Jocs d’aquest curs

