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Tots els premiats de la Nit de l’Esport posen per a la fotografia de família juntament amb els representants municipals

Equips i esportistes reben
guardons a la Nit de l’Esport
Es van premiar els equips que han pujat de categoria i els esportistes que han aconseguit medalla
El Poliesportiu del Centre va
acollir el 28 de setembre una
nova edició de la Nit de l’Esport
per premiar els equips que van
pujar de categoria i els esportis
tes que, a títol individual, van
aconseguir medalles tant en
l’àmbit nacional com interna
cional.
En els parlaments, l’alcalde,
Celestino Corbacho, va afirmar
que el Consistori mai no donarà
suport a projectes esportius ar
tificials: “mai no agafaré el pres
supost de l’Ajuntament perquè
un equip pugi a les primeres categories però tampoc deixarem de
banda aquells equips que amb el
seu esforç i sacrifici assoleixin cate
gories i la seva situació econòmica
no sigui suficient. En aquests casos,
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Entitats

Futbol
Associació Esportiva Centre Sanfeliu (equip sènior A
de futbol sala)
Associació Esportiva Bellsport (equip sènior A de
futbol sala)
Associació Esportiva Bellsport (equip sènior B de
futbol sala)
UD Gornal (equip amateur)
escacs
Ajedrez Jake Club (equip A)
Ajedrez Jake Club (equip B)
Natació
Club Natació L’Hospitalet (equip masculí absolut)
Club Natació L’Hospitalet (equip femení absolut de
relleus)

petanca
Club Petanca
Club Petanca
Club Petanca
Club Petanca

Mediterrani Bellvitge (equip femení)
Mediterrani Bellvitge (equips masculí)
Sanfeliu (equip masculí)
L’Hospitalet (equip masculí)

Bitlles
Club Bolos El Negrillón

Esportistes

Beatriz Llorente (Club Twirling Gornal)
Cristina Díaz (Club Twirling L’Hospitalet)
Antonio Pérez Moreno (Associació Esportiva d’Arts
Marcials TA-MO)
Iván Hompanera, Laia Forcadell (L’Hospitalet Atle
tisme)
Erika Villaécija, Mireia García, Mireia Belmonte,
Francisco José Hervás, Anna Pujol (Club Natació
L’Hospitalet)

el Consistori hi serà sempre dins de
les seves possibilitats”. D’altra banda,
Antonio Bermudo, tinent d’alcalde de
l’Àrea d’Esports, va agrair l’esforç “de
tota la gent que no es veu però que
és bàsica per al desenvolupament de
l’esport, que no marca gols, que no
guanya carreres, que no aconseguei
xen rècords però que ajuda tots els
esportistes a fer-ho”.
Tant Corbacho com Bermudo
van dir que l’Ajuntament continuarà
millorant els equipaments esportius
per a l’esport de competició, per al
lleure i per a la pràctica escolar.
A l’acte també van participar el
president delegat de l’Àrea d’Es
ports de la Diputació de Barcelona,
Josep Monràs, i el president de la
Federació Catalana de Bàsquet, En
ric Piquet. # jordi mèlich

