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Els Jocs Escolars inicien el
curs amb noves propostes
Base. Els Jocs
Escolars de L’H, que
acaben de començar,
han arribat aquest
any a la 39a edició
En aquestes activitats competitives i de formació hi poden participar tots els nens i nenes en edat
escolar de la ciutat a qualsevol de
les 24 disciplines esportives que
ofereix el Consell Esportiu de L’H.
L’objectiu d’aquest curs és, com a
mínim, igualar els 300 equips i els
més de 7.500 participants del curs
anterior.
Una de les novetats d’aquesta
temporada, segons explica el secretari general del Consell, Cris Plaza,
és una nova opció dins del bàsquet:
“Farem una lliga d’equips 3 contra 3,
d’aquesta forma no serà necessari
aplegar 10 esportistes per formar un
equip i amb tres ja podran participar
en aquesta competició que en principi destinarem a la secundària, és
a dir, als nois i noies d’institut –serà
mixta–. Si funciona bé ho estendrem
a totes les edats”.
El cros escolar d’aquesta temporada es disputarà el proper 14
de novembre. Aquest és el cros
més multitudinari de Catalunya, amb
prop de 3.000 participants arribats
a meta. El Consell vol millorar aquest
esdeveniment i ha pensat, per exemple, a agilitar la zona d’arribada amb

L’AESE
guanya
la copa
L’H de
bàsquet
L’AESE en categoria masculina i el CE Joventut L’Hospitalet en la femenina han estat
els guanyadors de la novena
edició de la Copa L’Hospitalet de bàsquet, organitzada
de nou pel Consell Esportiu.
En categoria EBA, la competició es va suspendre.
En la final masculina, els
de Miquel Penedès van revalidar el títol després d’imposar-se al filial de l’AEC
Collblanc-la Torrassa per 55
a 44, un duel que tornaran a
reeditar a la lliga ja que els
dos equips militen al mateix
grup de Copa Catalunya.
En la final femenina, el
Joventut L’Hospitalet, que
aquesta temporada juga a
Copa Catalunya, també va
guanyar l’equip de l’AEC,
en aquest cas per un clar
105 a 43, tot imposant la
diferència de categories.

Sortida del cros dels Jocs Escolars en la convocatòria de l’edició 2014

la incorporació d’un codi de barres
en els dorsals dels participants que
facilitarà el pas dels corredors i la
confecció de les classificacions.
Pel que fa a la resta de les dates
clau del calendari, el 26 de novembre es convocarà l’assemblea del
Consell Esportiu. El 28 de maig de
l’any vinent està prevista la Diada
de l’Esport Escolar, i el 3 de juny, la
Cloenda Jove. Recentment també
es va fer al Centre Cultural BellvitgeGornal l’acte de presentació del

curs, amb l’assistència d’un bon
nombre de representants dels centres i entitats participants.
Esport a l’escola
Enguany, el Consell també organitza al llarg d’aquest mes d’octubre,
i en col·laboració amb l’Escola Catalana de l’Esport, el Curs d’Iniciació
Tècnica d’Esport (CIATE) en la mo
dalitat Joc i esport en edat escolar.
Aquests cursos formen part del
Pla català d’esport a l’escola, que

pretén posar a l’abast dels alumnes
de primària i secundària la pràctica
d’activitats físiques i esportives dins
dels centres i fora de l’horari lectiu.
També es continua oferint el servei de Patis oberts perquè tothom
pugui gaudir de l’esport accedint a
una instal·lació escolar. Aquest curs
s’obren cada tarda dues hores i mitja els patis de l’Escola Pere Lliscart
i dels instituts Eduard Fontserè i
Rubió i Ors. Les instal·lacions estan
dinamitzades per un monitor. y

Natació. El club
s’està plantejant
créixer a poc a poc
amb noves seccions
El Club Natació L’Hospitalet vol
ampliar el seu nombre de seccions,
però no vol córrer. Es parla de natació sincronitzada, natació amb

aletes o potser una secció de triatló. Aquestes idees es van comentar
durant l’acte de presentació dels
equips del club per a aquesta temporada.
Xavi Cenzano, coordinador tècnic del CN L’Hospitalet, explica
que “l’estructura de l’entitat no és
massa gran i volem fer les coses
pas a pas”. D’aquesta forma es
volen assegurar l’èxit d’una iniciativa

cedida pel club natació l’h

El CN L’Hospitalet
presenta els equips

Els equips del club, durant la presentació celebrada el 3 d’octubre

d’aquestes característiques i evitar
“arribar on no podem”.
El CN L’Hospitalet té actualment
un miler de socis, però no tots fan
competició. Jordi Lorca, president
del club, destaca la faceta formativa
de l’entitat amb la seva escola de
natació: “Practicar natació no vol dir
que tots els nens acabin fent competició però tots surten amb un nivell
que els pot servir per fer esport de
manera individual”.
Aquesta temporada, el club té
previst organitzar el seu segon torneig infantil de waterpolo i també
una prova del Circuit Català de
natació. y

