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mencions especials

Guardonats, jurat i autoritats es van fer una foto conjunta per acabar la cerimònia de la Nit de l’Esport 2014

L’esport es retrata en la
cerimònia més especial
Nit de l’Esport 2014. Reconeixement
als campions de la ciutat i mencions especials
per a ciutadans i entitats de mèrit
La Nit de l’Esport ha premiat un any
més els equips i esportistes hospitalencs que l’anterior temporada van
aconseguir algun èxit destacat. Durant l’acte, com és habitual, també
es van fer una sèrie de reconeixements especials. Enguany aquestes
distincions van ser per al CB Sant
Josep Obrer, la secció d’hoquei del
FC Barcelona, i per als hospitalencs
Yolanda Españó, Victòria Segura,
Santiago Álvarez, Argimiro Ramos i
Pedro Bojados (vegeu requadre).
Fins a 44 esportistes individuals
i gairebé una vintena d’equips de
la ciutat han rebut el seu guardó en
reconeixement als seus èxits. Quatre

dels esportistes són hospitalencs
que militen en entitats de fora de la
ciutat. Una festa institucional plantejada com a trobada anual de tot
l’esport hospitalenc que va tenir lloc
al Teatre Joventut.
A banda, durant l’acte també es
va reconèixer la tasca del centre

A l’escenari del
Teatre Joventut es
van premiar títols i
ascensos de
la temporada anterior

educatiu concertat Pare Enric d’Ossó de Bellvitge, que ha estat el que
més participants va inscriure en els
Jocs Escolars en futbol sala, bàsquet, escacs, aeròbic i dansa.
En el seu parlament, l’alcaldessa
Núria Marín va afirmar que “l’esport
està molt viu, hi ha molta il·lusió,
moltes ganes de continuar treballant
per la ciutat”.
El poliesportiu de Gornal
Durant l’acte es va aprofitar per
estrenar el nou web del poliesportiu
de Gornal, que obrirà les seves portes a començament de l’any vinent.
En aquesta pàgina els veïns poden
fer tràmits en línia i trobar informació
sobre les activitats previstes, les
promocions disponibles i les respostes a les preguntes més habituals.
Ara mateix i fins al 14 de novembre

hi ha una oferta per a preinscriure’s al nou poliesportiu. L’adreça
del nou portal és pmgornall-h.cat.
Durant la Nit, el regidor d’Esports, Cristian Alcázar, va destacar
el potencial d’aquesta nova instal·
lació que s’espera que aculli fins a
3.000 nous abonats. A més, segons
va recordar Alcázar, allotjarà “un
ampli programa de formació lligat a
la tecnificació i a totes les professions relacionades amb l’esport”.
La Nit de l’Esport també va estar
amenitzada amb actuacions artístiques que van alleugerir l’atapeït programa. Al final, els guardonats van
pujar a l'escenari per a la tradicional
foto de grup. Com sempre, és la instantània de l'esport de L’Hospitalet. y
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Guardonats 2014: bit.ly/nitesport2014

Yolanda Españó ha
estat la primera dona que ha
ocupat un càrrec directiu al
Rugby Club L’H. Actualment
n’és la vicepresidenta segona.
També és vocal del Consell
de l’Esport Escolar de
Barcelona.
Santiago Álvarez
és un referent en el món
de l’esport a Bellvitge. És
professor d’educació física
al CE Joan XXIII i promotor
d’esports com l’atletisme
o l’handbol. D’aquest últim
n’és entrenador nacional. Ha
estat membre de la comissió
directiva del Consell Esportiu
de L’H durant onze anys, i
encara avui col·labora amb els
Jocs Escolars.
Argimiro Ramos és
un dels fundadors del Club
Petanca Pubilla Cases.
Als seus 76 anys n’és el
president honorífic. Però a
més de la petanca, encara
practica el ciclisme i participa
en curses atlètiques populars.
Pedro Bojados és
l’actual vicepresident de la
UD Unificación Bellvitge,
club que va contribuir a
fundar a partir d’altres entitats
preexistents. És un home de
club que ha col·laborat al llarg
dels anys amb totes les juntes
directives i que ha contribuït a
modelar el futbol base al barri.
Victòria Segura és una
de les dones directives amb
més trajectòria a la ciutat.
Fa anys que dirigeix l’AEC
Collblanc-la Torrassa i porta
tres dècades vinculada a la
promoció de l’esport a L’H.
El CB Sant Josep
Obrer celebra enguany el
seu 50è aniversari.
La secció d’hoquei
del FC Barcelona ha
estat homenatjada pel seu
programa social Hoquei i
medi obert
Vídeo resum de la
Nit de l’esport 2014
Escaneja el codi i
accedeix a la notícia de
Televisió de L’Hospitalet

