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La Festa de la Petanca
clou una bona temporada
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la ciutat: “recentment hem inaugurat
alguna pista a Granvia, per exemple;
també estem treballant amb la gent
de L’Hospitalet Centre per millorar
les seves instal·lacions, i estem fent
petites modificacions en d’altres. El
compromís del Govern municipal
segueix intacte”. El president de
l’Associació de Clubs, Juan Navarro,
va valorar el rejoveniment de l’esport: “cada vegada hi ha més gent
jove en les lligues federades, nois i
noies”, i és optimista per al futur.
Pel que fa a les competicions
federades, que han finalitzat recentment, cal destacar l’ascens dels
equips masculins del CP Granvia,

L’acte s’ha fet, per
primer cop, a les
sales del Palauet de
Can Buxeres, en un
format més reduït

El record de la Festa, amb l’alcaldessa, el regidor d’Esports, representants de grups municipals, el president de l’Associació de Clubs i premiats

Petanca. L’Associació de Clubs de Petanca de
L’Hospitalet ha tancat la seva temporada amb
la tradicional festa de lliurament de guardons
Durant la Festa de la Petanca es
van lliurar els premis als guanyadors
dels cinc tornejos que organitza
l’Associació de Clubs de Petanca

de L’Hospitalet al llarg de la temporada. A més, la festa coincideix amb
el final de les competicions organitzades per la Federació Catalana, en

les quals, aquesta temporada, s’han
produït dos ascensos, dels equips
masculins del CP Gornal i del CP
Granvia, i dos descensos d’equips
femenins del CP Gran Via.
La festa, celebrada el passat
mes de març, va tenir un format
més reduït que en anteriors ocasions ja que es va traslladar a les
sales del Palauet de Can Buxeres.

Hi van assistir, entre d’altres, l’alcaldessa, Núria Marín; el regidor
d’Esports, Cristian Alcázar; regidors
dels grups municipals del PP, Ciutadans i ICV-EUiA-P, així com els
presidents dels 13 clubs existents.
Durant l’acte, el regidor d’Esports va fer esment de l’esforç
municipal per mantenir les instal·
lacions d’aquest esport repartides a

a Quarta Categoria, després de superar una promoció contra el Santa
Rosa, i del CP Gornal, que puja a la
Cinquena Categoria.
La part negativa l’ha protagonitzat el CP Gran Via, que ha perdut
la màxima categoria femenina en no
superar una promoció de descens
contra el Cerdanyola, i baixa a Segona. En canvi, en el mateix grup el
Mediterrani-Bellvitge ha acabat la
competició en la segona posició,
per darrere del Sant Boi, mentre
que La Florida CP ha estat quarta.
Al Gran Via també ha baixat el seu
equip B, de Tercera a Quarta femenina. La resta d’equips de la ciutat
mantenen les seves categories. y

