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Futbol. La PB Collblanc-la Torrassa ha estat
una de les escollides per participar a la prova
pilot del projecte Socis fem Penya
Aquest projecte té com a objectiu
dotar aquestes agrupacions d’afeccionats blaugrana d’uns actius que
facin molt atractiu adherir-se, sobretot per a aquells socis del club que
encara no en formin part. El Barça
disposa per primer cop d’un cens
de penyistes i de socis que formen
part d’alguna penya. Ara s’encarregarà d’informar als que no en són

Baloncesto

sobre les penyes de la seva demarcació i dels avantatges de ser-ne
soci. També es vol dotar de contingut el carnet del penyista amb avantatges en serveis oferts pel club o
en establiments de la població.
Aquest projecte ha estat presen
tat recentment als penyistes de
l’àrea del Barcelonès en un acte
presidit pel fins fa poc president del

Atletismo

club i ara precandidat a la reelecció,
Josep Maria Bartomeu. A la taula
d’autoritats també hi era la presidenta de la penya de Collblanc-la
Torrassa, Mercè Oller, i el president
de la Federació de Penyes del Barcelonès Oest, Salvador Balsells,
que alhora presideix una altra penya
hospitalenca, la del Repartidor.
El FC Barcelona té avui registrades sis penyes blaugrana a L’H. A
més de les ja citades, trobem la PB
L’Hospitalet, la Penya Ramonet Barcelonista, la PB Chicas del Barça i
la PB L’Estelada Blaugrana de L’H. y
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El Barça vol potenciar
les penyes i escull una de
L’H per a una prova pilot

Mercè Oller i Salvador Balsells (segon per la dreta), a la presentació

Natación

Lucas Mondelo
dirige la selección
en el europeo

L’ISS L’H Atletisme
baja a Primera
División femenina

El CN L’Hospitalet
organiza el día 27 su
trofeo Ciutat de L’H

El técnico de L’H está en plena disputa del Campeonato de Europa de
selecciones femeninas, clasificatorio
para los Juegos Olímpicos de forma
directa (el campeón) o para el preolímpico (segundo al quinto). Mondelo recibirá una mención especial en
la próxima Nit del Bàsquet Català. y

Las atletas del club hospitalense han
perdido la categoría en casa, ya que
el club organizaba la última jornada
del Campeonato de España de clubes de División de Honor. Acabarón
en octava y última posición. El equipo masculino del ISS se mantiene
en Primera División. y

La jornada, con sesiones de mañana y tarde, forma parte del Circuit
Català de Trofeus de Natació que
impulsan la Federació Catalana y la
Diputació de Barcelona. A esta sexta prueba, de las siete del circuito,
llegan líderes Miguel Rando (S. Andreu) y Catalina Corro (Palma). y

