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La gran Nit de l’Esport

GABRIEL CAZADO/VALENTÍN VIÑAS

Els Premiats

Tots els premiats de la Nit de l’Esport de L’Hospitalet a l’escenari del Teatre Joventut amb l’alcaldessa de la ciutat, Núria Marín

Guardons. Es van
premiar tots aquells
clubs i esportistes
que van destacar la
passada temporada
El Teatre Joventut va acollir el passat
5 d’octubre una nova edició de la
Nit de l’Esport. En el decurs de l’acte es van premiar tots aquells equips
sèniors que van pujar de categoria
i els esportistes que individualment
van assolir pòdiums en les competicions estatals o internacionals. (Vegeu requadre).
Com cada any el punt àlgid de la
trobada van ser les mencions espe-

cials que va atorgar el jurat de la Nit
per premiar les trajectòries de clubs
i esportistes de la ciutat.
Enguany els reconeixements van
ser diversos. D’entrada per als futbolistes de la ciutat que militen a la
Primera Divisió: Jordi Alba, Cristian
Gómez, Cristian Alfonso i Albert
Lopo. Després van ser reconegudes dues entitats de la ciutat. La
primera, els Voluntaris de L’Hospitalet en plena celebració dels 20 anys
dels Jocs Olímpics de Barcelona
92, on L’Hospitalet va ser la subseu de beisbol. La segona, el Club
Muntanyenc L’H pels seus 60 anys
d’història. Les mencions especials
es van acabar amb el reconeixement
de quatre trajectòries individuals. Al

Mencions per
als Voluntaris de
L’Hospitalet i per al
Club Muntanyenc
president d’honor del Club Tennis
Taula L’Hospitalet, Jordi Gijón; al
responsable tècnic de l’organització
del Torneig Internacional de judo
Ciutat de L’Hospitalet, José María
García de l’AESE; a l’entrenador del
CB L’Hospitalet, Miguel López Abril,
i a la Immaculada Martos, pel seu
lligam amb l’esport escolar a través
de l’Associació de Mares i Pares de
l’Escola Menéndez Pidal.

La Nit també va voler premiar
tres esportistes de la ciutat que
competeixen amb entitats de fora
de L’Hospitalet: l’atleta Edgar Pérez,
de l’Agrupació Atlètica Catalunya;
Raquel Acinas, ciclista paralímpica,
i Xavi Porras, atleta paralímpic del
FC Barcelona.
L’acte el va presidir l’alcaldessa
Núria Marín que es va adreçar als
guardonats dient que “L’Hospitalet
ha fet seu l’esport de base perquè
dóna oportunitats, fomenta els valors de la solidaritat, el treball en
equip, la superació, el respecte a
l’adversari i, evidentment, la cultura
de l’esforç. El nostre model està basat en tres valors l’esforç, l’ambició
i la suma”. y

Homenatge al desaparegut Joan Pérez
Acte social. Sopar
en memòria del
president de la PB
Collblanc- la Torrassa
La figura de Joan Pérez, president de
la Penya Barcelonista Collblanc-la
Torrassa que va morir el passat 15
de març, va ser recordada en un sopar homenatge celebrat el passat 3

d’octubre presidit per l’alcaldessa,
Núria Marín, i pel president del FC,
Barcelona Sandro Rosell.
Joan Pérez va ser fundador de la
penya l’any 1994 i un dels principals
promotors de la Trobada Mundial de
Penyes del FC Barcelona que es va
fer a L’Hospitalet l’any 2008.
L’actual presidenta de la Penya i
esposa de Joan Pérez, Mercè Oller,
va rebre dues plaques recordatòries
de l’Ajuntament i de l’entitat blau-

grana. Mercè Oller es va mostrar
agraïda, “tothom s’ha portat molt bé
amb nosaltres i estic molt satisfeta
d’aquest reconeixement”. Oller va
afegir que seguirà el treball que va
iniciar el seu marit amb una nova
junta paritària amb el retorn de Josep Ferrer com a vicepresident.
L’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín, va recordar la Trobada
Mundial de Penyes del Barça que
es va fer a L’Hospitalet: ”es va cul-

Mercè Oller i Sandro Rosell

En futbol sala han estat premiats
el masculí de l’AE Ramon
Muntaner, el B de l’AE Bellsport
i els B masculí i femení de
l’Associació Esportiva Centre
Sanfeliu. En bàsquet, el masculí
i femení de l’Agrupació Esportiva
Santa Eulàlia, el masculí del
BC Tecla Sala i el femení del
Joventut L’Hospitalet. En escacs,
el Jake Club L’Hospitalet i el
Club d’Escacs Barcelonès Sud.
També han estat guardonats els
conjunts masculins del Gornal
de futbol, de l’Hèrcules de
beisbol, dels Pioners de futbol
americà, del Club Tennis Taula
L’Hospitalet i el B del Rugby
Club L’Hospitalet. Premis per
als femenins de waterpolo
del Club Natació L’Hospitalet
i de taekwondo del Talma
L’Hospitalet. També ha rebut el
seu reconeixement el conjunt
mixt de muntanya del Club
Muntanyenc L’Hospitalet. A
nivell individual els guardonats
han estat: Carla Luque (l’AE
Bellsport de natació amb
aletes), Frank Urquiaga i Félix
Lora (Club de Boxa Gallego
Prada), Janira Rivera i Zaira
Rivera (Talma de taekwondo),
Samuel Solorzano, Albert
Pabon, Pablo Cifuentes, Aaron
Serralta i Jonathan Fernández
(Club Kihon de karate), i Oyidiya
Oji, Ricardo Parellada, Elena
Congost, Martín Parejo, Eva
Ngui, Carles Muñoz, Eduard
Ester i Melany Bergés (l’ISS
L’Hospitalet Atletisme).

minar el gran somni d’en Joan, sens
dubte, ha estat la millor trobada
Mundial”. El president del Barça,
Sandro Rosell, va elogiar la figura
de Joan Pérez i va recordar que
compartien tres coses: “l’amor per
la família, el Barça i Collblanc”.
A l’acte també hi van ser els fills
de Joan Pérez, l’Anna i en Miky; el
Regidor de Joventut i Esports, Cristian Alcázar; l’exalcalde de la ciutat
Celestino Corbacho; els regidors
del Consistori Antonio Bermudo
i Jesús Husillos, i els directius del
FC Barcelona Jordi Cardoner, Pau
Vilanova i Joan Manel Trayter. y

