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Jocs Escolars més participatius
Esport de base.
Milers de nens i
nenes de la ciutat
tornen a fer esport
en les competicions
d’àmbit escolar
Els Jocs Escolars que organitza el
Consell Esportiu de la zona han començat aquest mes d’octubre. De
moment ja s’han iniciat les competicions per equips i es constata un
nou augment de participació, al voltant d’un 17%. Precisament, augmentar el nombre de participants és
un dels objectius dels organitzadors
per a aquesta edició, junt amb ajustar els pressupostos al moment actual i millorar determinats aspectes
administratius.
La competició té pocs canvis
aquesta temporada. Potser el més
destacat sigui l’augment del calendari de partits en els tornejos de
futbol que, a petició dels mateixos
participants, ha ampliat així les jornades de competició. Les novetats
són més aviat l’oferta suplementària
de possibles serveis cap als centres escolars que ha posat sobre la
taula el Consell Esportiu. Així, per
exemple, el Consell els ofereix ara
la possibilitat de coordinar la seva
activitat esportiva extraescolar, tant
en els esports de grup com en el
programa d’iniciació esportiva.
Una altra oferta està vinculada a
la nova setmana de vacances que
tindran els escolars catalans a partir
d’aquest curs (durant el mes de
març, en el cas de L’Hospitalet). El

premi al Joc net
El Consell Esportiu de
L’Hospitalet torna a convocar
per segon cop el premi
Joc Net amb l’objectiu de
reconèixer i premiar els
membres de la seva gran
família que fan del joc net el
seu estil per fer esport. La
concessió del guardó vol ser
un estímul per a la promoció
dels valors més positius de la
pràctica esportiva.
El Comitè Assessor dels
Jocs exerceix de jurat:
analitza les diferents
propostes i escull un
guanyador d’entre tres
finalistes. Les propostes
de candidatures les pot
fer, fins al 16 de maig de
2011, qualsevol persona
relacionada amb els Jocs,
ja sigui esportista, tècnic o
directiu.
El lliurament de guardons
tindrà lloc durant l’acte de
la Cloenda Jove (9 de juny
de 2011). En la primera
edició el premi Joc Net del
guanyador va ser l’àrbitre
Juan Gregorio Pérez.
Jornada de cloenda de la temporada de Jocs Escolars 2009-2010, al Poliesportiu Sergio Manzano

Consell Esportiu organitzarà durant
aquells dies unes estades esportives fora de la ciutat. L’experiència es
repetirà també a l’estiu (a partir del
27 de juny). Aquests nous serveis
tindran preus assequibles, segons
explica el director tècnic del Consell, Cris Plaza.

Un curs esportiu
marcat pel desig de
seguir millorant la
competició en temps
de crisi econòmica

Galardones

Pel que fa a les dates principals, del curs esportiu escolar, cal
destacar que el 13 de novembre
tindrà lloc el cros; el 14 de maig
s’organitzarà a L’Hospitalet la final
territorial de natació; el 21 de maig
serà el torn de les finals territorials
d’esports d’equip; el 28 de maig

Karate

tindrà lloc la Diada de l’Esport Escolar, i el 9 de juny se celebrarà la
Cloenda Jove.
Plaza explica que cada curs es
plantegen “en quin aspecte podem
millorar, i aquest any sobretot volem
agilitzar els aspectes administratius
per polir errors o possibles fraus”. y

AESE

Emotiva Nit
de l’Esport de
L’Hospitalet

El Club Kihon
convoca
su torneo

Sabiote vuelve
y coordinará
las secciones

El Polideportivo del Centre acogió la
Nit de l’Esport que premió a clubes,
equipos y deportistas que consiguieron éxitos deportivos la pasada temporada. El momento más
emotivo fue la entrega de menciones a Pere Suñe, Enric Piquet, Jaume Redon, Miguel Cabrera, Francesc Xavier Colom i Josep Augué. y

El Club Kihon organizará el próximo día 30 una nueva edición de su
Torneo Internacional de Karate Ciutat de L’Hospitalet. La competición,
abierta a karatekas cadete, junior y
senior, se disputará ese sábado en
el Complex Esportiu L’Hospitalet
Nord y en una doble sesión con inicio a las 9 y a las 16 horas. y

La Agrupació Esportiva Santa
Eulàlia ha anunciado la reincorporación de David Sabiote a la entidad.
Tras poco más de una temporada
de ausencia, Sabiote regresa como
coordinador general del club. Su
función será apoyar las tareas y mejorar la comunicación de las diferentes áreas de la AESE. y

Foto de familia de los premiados de la Nit de l’Esport

