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La ciutat recordarà sempre la figura d’un gran president i d’un gran home

El Poliesportiu de Bellvitge ja llueix
el nom del directiu Sergio Manzano
JORDI MÈLICH

Un tenista de L’H
gana el campeonato
de veteranos
El jugador del Club Tenis L’Hospitalet, Josep María Monzó, es
el nuevo campeón de España
de veteranos de más de 55
años. Destaca también la actuación del tenista del mismo
club, Francesc Orriols, que
quedó semifinalista en la categoría de más de 45 años.

Campus de fútbol
para niños de entre
los 7 y los 16 años
El estadio de béisbol acogió
del 25 al 11 de julio un campus
de fútbol. Organizado por la
Asociación de Clubes de Fútbol, los inscritos aprendieron
técnicas, tácticas y estratégias.
Participaron más de 50 futbolistas de 7 a 16 años.

Éxito del memorial
Eduardo Cifuentes
del club Kihon
ARXIU

La ciutat de L’Hospitalet i el barri
de Bellvitge recordaran sempre la
memòria de Sergio Manzano. El
nou Poliesportiu Municipal de Bellvitge ja porta el seu nom, el d’un
home que va lluitar molt per fer realitat precisament aquesta instal·lació. Amb el canvi de nom, l’equipament esportiu ha de ser per tots
els ciutadans de L’Hospitalet el referent de la capacitat, la il·lusió,
l’alegria i el treball d’una gran persona, Sergio Manzano, president
de l’Associació Esportiva Bellsport
i d’Esport a Punt, entre d’altres càrrecs, que va morir als 39 anys el
30 de gener.
El passat 26 de juny, en un acte
ple d’emoció i record, es va fer el
canvi de nom amb la presència de
l’alcalde, Celestino Corbacho, el tinent alcalde de l’Àrea d’Esports i
sotspresident de l’Associació Catalana d’Esport per a Tothom, Josep Baliu, el regidor del Bellvitge,
Antonio Bermudo, el president de
l’Associació Esportiva Bellsport,
Cristobal Montilla i Celso Manzano, pare de Sergio Manzano. En
els parlaments, un emocionat Antonio Bermudo va recordar que l’e-

BREVES

La família de Sergio Manzano va participar emocionada en l’acte en memòria del directiu
quipament esportiu havia de ser
sempre allò que va voler Sergio
Manzano “una instal·lació oberta
a tothom, no només per l’esport sinó també un centre de relació so-

cial”. Celso Manzano va dir que el
seu fill “va morir en el lloc que va
escollir”, afegint que “aquesta era
la seva primera casa”. L’alcalde va
afegir que “Manzano va treballar

molt per la ciutat i això li va provocar un gran amor per L’Hospitalet
malgrat haver nascut fora. Un aspecte que es repeteix en gran part
dels ciutadans”.

El memorial Eduardo Cifuentes
de karate, organizado por el
club Kihon, reunió a 30 equipos y a numeroso público. De
esta manera el club rendía homenaje a Eduardo, que murió
el año pasado en la tragedia
del camping de Biescas.

