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Alguns dels clubs locals tenen més de 60 anys d’història esportiva

Cinc entitats fomenten els escacs, la
major part amb equips a la Federació
Els clubs d’escacs tenen a L’Hospitalet gairebé set dècades d’existència. En els anys trenta ja hi havien entitats dedicades a promocionar aquest joc que històricament ha reivindicat la seva pertinença al món dels esports i que
actualment lluita per ser considerat olímpic. Ara, a la nostra ciutat
hem de lamentar que el club degà, el Club Escacs L’Hospitalet,
fundat el 1930, ja no tingui equips
federats.
La competició d’escacs es disputa en lligues de diferents divisions. L’equip de la ciutat que actualment té la major categoria és
el Jake Club L’Hospitalet. Fundat
l’any 1944, el Jake juga ara a la
Primera Nacional, la categoria de
plata. El seu president, Jaume
Ventura, diu que tots els jugadors
“són completament aficionats” i
que de moment l’objectiu és mantenir la categoria. De les seves files han sortit jugadors de caire internacional.
Més anys encara té el Club Escacs Collblanc que va ser fundat
el 1934. Ara té dos equips federats, a Tercera Provincial i a Clas-

sificació a Tercera, les dues darreres categories. El seu objectiu,
segons el seu president, José Antonio Higueras, és “tornar a la segona provincial que vam perdre fa
dos anys”.
També a la Tercera Provincial
es troba el club més nou de la ciutat, la secció d’escacs de l’Associació Esportiva Centre Sanfeliu.
Un dels seus responsables, Vicente Picazo, explica que la seva filosofia és fomentar la base: “ens dirigim bàsicament als joves, però és
complicat perquè els escacs no
són un joc espectacular”. També
el president del Centro Cultural
Recreativo Bellvitge Este opina
una cosa semblant. Aquesta entitat té una secció d’escacs que també disposa d’un equip a la categoria de Classificació a Tercera. El
Bellvitge Este es va fundar a mitjan anys setanta i el seu president,
Esteban Cáceres, creu que en els
escacs “falta algú que li doni alè”.
Si a aquestes entitats afegim
la tasca del Club Escacs L’Hospitalet, que ara es dedica a la difusió, i també els aficionats que practiquen aquest esport pel seu compte, obtindrem el valor real a L’Hospitalet d’aquest joc.

El Espanyol quiere
crear nuevas peñas
en L’Hospitalet
La Federación de Peñas del
Espanyol desea que se creen
nuevas peñas en toda Cataluña y especialmente en L’Hospitalet. Los españolistas que
estén interesados pueden acudir a la Penya Els Pericos de
L’Hospitalet o llamar al teléfono 325 40 19.

La Peña Bética ya
tiene un nuevo local
social en Bellvitge
La Peña Bética de L’Hospitalet
ha inaugurado un nuevo local
social situado en la avenida
Europa, 85. Su presidente, Ildefonso Cordero, espera ampliar ahora los cincuenta socios
con los que cuenta la entidad.

La Setmana Catalana
de Ciclisme pasará
por nuestras calles
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Els escacs, un joc amb molta tradició a L’Hospitalet

La Setmana Catalana que organiza el Esport Ciclista Barcelona (23-27 marzo) acercará el
pelotón ciclista a la ciudad. La
cuarta etapa llegará la tarde
del 24 a la av. Josep Tarradellas, a las 16.45 h. Al día siguiente el primer sector de la
quinta y última etapa saldrá de
la calle Barcelona a las 9.30 h.

