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13 de maig del 2002

Emotiva festa dels
Jocs Esportius
Escolars de L’H
Els Jocs Esportius Escolars
de L’Hospitalet celebren
enguany les seves noces
d’argent, 25 anys dedicats
a fomentar l’esport entre
nens i joves, una activitat
que ha contribuït a articular
la nostra societat.
B
L’acte central de la comA
memoració es va dur a terS
me el 19 d’abril al PoliesE
portiu municipal de Santa
Eulàlia. Amb l’assistència
de prop de 500 convidats i la
presència de l’alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, i
del jugador de l’Espanyol Alberto Lopo, es va celebrar el vint-icinquè aniversari dels Jocs Escolars, tot destacant la importància de l’esport de base. El
moment més emotiu de l’acte
va ser el reconeixement a totes
aquelles persones que han treballat intensament en l’organització dels jocs. Totes elles van
rebre una insígnia commemorativa de l’aniversari que reco-
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Vint-i-cinc anys dedicats
a fomentar la pràctica
de l’esport entre nens i
joves de la ciutat i
a difondre els valors
de la convivència i
del treball en equip

VALENTÍN VIÑAS

Noces d’argent de la competició

L’alcalde Corbacho junt a Alberto Lopo en la festa dels Jocs Escolars

El jugador hospitalenc del primer equip de l’Espanyol,
Alberto Lopo, va assistir a l’acte central de l’aniversari
dels Jocs Escolars per donar suport a l’esport de base.
Lopo va rebre l’homenatge
dels assistents i va manifestar que “és un orgull que la
ciutat de L’Hospitalet recordi els meus inicis aquí, especialment en aquesta data tan assenyalada”. Albert Lopo
va començar a jugar a futbol als Jocs Esportius Escolars
de la ciutat, amb els equips de futbol-7 de la Unificación
Bellvitge. Ara, l’escola de futbol base d’aquesta entitat
porta el seu nom en record a la seva trajectòria.

L’apunt

neix públicament el valor del
seu treball.
En aquest sentit, l’alcalde
Corbacho va destacar la dedicació i l’esforç d’aquelles persones anònimes que durant els
últims vint-i-cinc anys han treballat perquè milers de nois i
noies puguin gaudir de l’esport
i aprenguin els valors de la convivència i del treball en equip.
L’alcalde va afegir que “no hem
de quedar-nos només en l’esport de competició, cal concili-

ar-lo amb l’esport de base i la
formació”.
A banda d’aquest acte central, el Consell Esportiu de
L’Hospitalet continua celebrant
l’aniversari amb activitats diverses, com la Diada de l’Esport
Escolar del pròxim 1 de juny al
Parc de les Planes, a la qual assistiran més de 300 nens i nenes que recolliran un obsequi
commemoratiu dels vint-i-cinc
anys dels Jocs Escolars a la nostra ciutat. # ÒSCAR MILLA

