ESPORTS

L’HOSPITALET

23

13 DE MARÇ DE 1995
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

BREVES

Beques per
als serveis
escolars
d’esports

Curiosa colaboración
entre el Hospi y el
Hoquei L’H en Andorra

L’Ajuntament de L’Hospitalet ha establert un sistema de beques per
als alumnes que desitgin gaudir
dels Serveis Escolars de Natació i
Educació Física. Per optar a les
ajudes cal que el nen o nena pertanyi a una escola que utilitzi
aquests serveis esportius, que la
família visqui a L’Hospitalet i que
justifiqui uns determinats nivells
d’ingressos o una situació d’atur.
L’imprès de sol·licitud es pot recollir en cadascun dels centres d’ensenyament i s’han de fer arribar al
Servei d’Esport de l’Ajuntament (carrer Molí, 14), abans del 31 de març.
La quantitat total destinada a
aquestes ajudes per part del Consistori és de 409.600 pessetes,
que es distribuirà entre la població
sol·licitant que reuneixi els requisits exigits.
Els diners de les beques seran
lliurats a l’escola on el jove realitzi
l’activitat, durant el primer semestre de l’any, i aquesta distribuirà els
imports corresponents entre els que
se’ls hagin concedit. El Negociat
de Convenis del Servei d’Esport farà el seguiment de les beques acordades.

IMACNA

REDACCIÓ

L’alcalde Corbacho i el president blanc-i-blau Perelló van assistir a la presentació de Els Pericos

Inauguració de la penya Els
Pericos de L’Hospitalet
ALBERTO CASASÍN
“Sou espanyolistes, per tant, sou
de la mateixa família que jo”. Francesc Perelló, president de l’Espanyol, va animar amb aquestes paraules els socis de la nova penya
blanc i blava de la ciutat, Els Pericos de L’Hospitalet. Durant la inauguració de la penya, a l’Aula de
Cultura de Collblanc-La Torrassa,

Francesc Perelló va fer les delícies
dels assistents, unes 400 persones, firmant autògrafs, posant en
fotografies amb els socis i rebent
els aplaudiments de l’auditori per
frases com “jo no canvio l’afició de
l’Espanyol per la de cap club d’Espanya”.
Segons el president de la penya, Joaquim Miquel, l’objectiu de
l’associació és crear un lloc on els

pericos de la ciutat puguin estar
una estona junts per parlar de l’Espanyol. La seu provisional de la nova penya es troba en un bar del
carrer Montseny, a La Torrassa. Miquel explica que tenen un altre local en perspectiva a la plaça Espanyola. Els Pericos de L’Hospitalet ja són 100 socis, entre els que
es troba -pagant la seva quota de
500 pessetes- Francesc Perelló.

Los primeros equipos del Centre d’Esports L’Hospitalet y del
Hoquei Club L’Hospitalet mantuvieron hace dos jornadas una
curiosa colaboración. En el
mismo fin de semana ambos
conjuntos coincidieron con partidos en el Principado de Andorra, pero en horarios compatibles. Unos y otros acudieron a
animar al equipo de la ciudad
que disputaba su encuentro:
los jugadores del Hospi animaron el sábado a los de hoquei
desde la grada del pabellón y
éstos hicieron lo propio en el
estadio Comunal de fútbol.

Emocionante final de
frontenis entre dos
equipos hospitalenses
La pareja formada por Paco
Pastor y Julio Hernández, del
Club Frontenis Bellvitge, ha
conseguido el ascenso a la Primera División catalana de ese
deporte al vencer a la pareja
de la AE L’Hospitalet por 3024. La final, que contó con una
gran afluencia de público de
las dos aficiones, duró algo
más de una hora y se disputó
el pasado 5 de marzo en el
Frontó Colom de Barcelona.

