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Noves fites per al Consell
Esportiu després dels 40
Esport de base. Els
Jocs Escolars inicien
un nou curs, després
de tancar els actes
de celebració del seu
quarantè aniversari
El 21 d’octubre comença el nou
curs esportiu dels Jocs Escolars, en
una edició en la qual qualsevol infant
i jove en edat escolar pot participar
en alguna de les competicions de
les 24 disciplines que s’ofereixen.
A banda de les jornades competitives de cada disciplina, les dates
clau d’aquest curs passen pel 17 de
novembre, quan tindrà lloc el Cros
Escolar; pel 30 de novembre, data
en la qual s’ha previst l’assemblea
del Consell Esportiu, i ja l’any 2018,
per la Diada de l’Esport Escolar, que
tindrà lloc el 26 de maig, i per la Cloenda Jove, prevista per a l’1 de juny.
El Consell Esportiu ha aprofitat
el començament del curs per cloure
la commemoració dels 40 anys dels
Jocs Escolars de L’Hospitalet. L’acte
final es va celebrar al Palauet de
Can Buxeres, amb la presència, entre altres autoritats, de l’alcaldessa
Núria Marín i del regidor d’Esports i
Joventut, Cristian Alcázar.
Durant la cerimònia, es van lliurar
uns records commemoratius a 40
persones representatives de les
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moltes facetes que conformen el
Consell Esportiu: àrbitres i jutges,
tècnics d’entitats, centres d’educació secundària, centres d’educació
primària, comitès de disciplina, presidents d’entitats, membres fundadors del comitè assessor, així com
extècnics i expresidents del Consell
Esportiu.
Cristian Alcázar, que també és
president del Consell Esportiu, va
explicar que a través de la trajectòria
de les persones premiades, “podem
veure el que ha estat l’evolució del

Les competicions
dels Jocs comencen
el 21 d’octubre, i el
cros es disputarà el
17 de novembre

Consell durant aquests 40 anys
transcorreguts”.
La celebració de l’aniversari va
arrencar fa un any i la commemoració ha inclòs, entre d’altres, l’edició
d’un llibre de recopilació de noms i
dades per al record. A més, l’esdeveniment ha estat present de diferents formes en activitats com ara el
Cros o la Diada de l’Esport Escolar.
Els responsables del Consell Esportiu encaren ara els propers anys
amb noves idees. Segons el seu
secretari tècnic, Edu Galí, la idea és

De nou, la il·lusió per al Bellsport
Futbol sala. L’equip
de Carlos Lamaña
intentarà un altre cop
retornar a Segona
La lliga de futbol sala no serà pas
fàcil per a L’Hospitalet Bellsport.
L’equip que torna a entrenar Carlos
Lamaña ha iniciat el campionat amb
tres empats (Catgas B i Dènia, a
casa, i Escola Pia) i dues victòries
mínimes a les pistes de Sabadell i

Cerdanyola. L’objectiu del Bellsport
és millorar la vuitena posició de la
temporada anterior i, si tot surt molt
bé, somiar amb metes superiors.
Carlos Lamaña seu a la banqueta després de vèncer els seus
dubtes per continuar un any més, a
causa del desgast que provoca el
càrrec. Ha confeccionat un equip
en el qual ha hagut de substituir les
baixes d’Amores, Llibert i del porter
Arnau. I ho ha fet amb exjugadors
de la casa com Miguel Fontecha o
Sergio Alfonso, i amb la jove pro-

Entrenament del Bellsport al Poliesportiu Sergio Manzano de Bellvitge

“treballar coses noves, avançar en
l’educació en valors, crear un comitè
ètic, treballar en disciplines esportives en les quals encara no ens hem
ficat o fer esport per a persones
amb discapacitat. Fer coses noves
i seguir consolidant la proposta esportiva actual, que no és poca”.
Els Jocs Escolars van registrar
el curs passat una participació de
7.800 esportistes i 348 equips,
repartits entre les 24 disciplines
que ofereix el Consell Esportiu de
L’Hospitalet. y

mesa Adri. Altres noms gairebé es
poden qualificar de grans fitxatges,
com el de Raúl Ceni, que ja tenia els
dos peus en un equip de Segona
Nacional A però que finalment ha
decidit deixar-ho córrer i tornar al
Bellsport. O Víctor Capellades, que
es va rumiar molt la seva continuïtat
però que finalment segueix amb els
de Bellvitge.
El tècnic del Bellsport està satisfet amb el grup que ha pogut formar:
“una plantilla molt completa, molt
compensada ara en tots els sentits,
tinc 13 jugadors i pot jugar qualsevol, així el nivell puja molt en els
entrenaments, hi ha molta intensitat,
tothom vol jugar i això al final és fonamental”. Lamaña adverteix que un
canvi en les dates d’inici de la lliga
ha fet que s’hagin endarrerit en la
preparació. Les baixes puntuals han
fet la resta.
Aquesta és la tercera temporada
del club a la Segona Nacional B. Els
plans passen per arribar a l’equador de la competició entre els cinc
primers classificats i no massa lluny
del líder, per així tenir opcions a tot
en la segona part del campionat.
Els primers resultats, però, avalen
que aquesta serà una lliga on tots
els punts costaran molt de sumar i
si es vol tornar a la Segona, caldrà
fer-ho molt i molt bé. Ara per ara
el Bellsport compleix amb aquesta
planificació, però això no ha fet més
que començar. y

