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Els Jocs Escolars milloren tot
i disposar de menys recursos
Esport de base.
Es confirma la
tendència a l’alça
de la participació
mentre es posa
l’èmfasi en la gestió
El cros de L’Hospitalet ha estat la
primera gran cita dels Jocs Escolars
d’aquest curs. Segons els seus organitzadors, els Jocs continuen creixent
a la ciutat i se’n confirma una nova
fase d’expansió. Per exemple, hores
d’ara ja s’hi han inscrit 281 equips,
i es preveu que després de la segona fase s’acabin superant els 300
equips en competició, uns quaranta
més que el curs anterior, sobretot de
futbol sala.
El Consell Esportiu de L’H, que
organitza aquí els Jocs per als nens i
nenes en edat escolar, s’ha plantejat
aquest curs una sèrie d’objetius.
Aquests passen per consolidar el
bon índex de participació, mantenir
el seu pressupost equilibrat en un
moment en què els ingressos van
a la baixa, avançar en les millores
dels processos administratius que
comporten les inscripcions, els tràmits i les comunicacions amb els
participants i els col·legis i, per últim,
augmentar la qualitat dels arbitratges.
En l’aspecte econòmic, segons
explica el secretari tècnic del Consell,
Cris Plaza, aquesta temporada es
mantenen els preus arbitrals i d’inscripció. D’aquesta forma, amb petits
augments en algun altre concepte i,
sobretot, retallant les despeses d’organització en aspectes no essenci-

Atletisme

L’H Atletisme
organitza una
cursa popular
El club ISS L’Hospitalet Atletisme
organitzarà el proper 18 de desembre la seva primera cursa popular
a la ciutat. Es tracta d'una cursa
oberta per a totes les edats, amb
recorreguts d'un quilòmetre per als
més petits i de cinc per a la resta.
El recorregut es farà pels carrers de
la ciutat i finalitzarà a la pista d'atletisme del Complex Esportiu L'Hospitalet Nord. Tots els participants
rebran un obsequi i els tres primers
de cada categoria, un trofeu. A més,
la Fundació Pere Suñé, vinculada al
club, lliurarà 40 beques infantils per
a l'Escola d'Atletisme d'aquesta entitat, que actualment és un referent a
Catalunya i a Espanya. y

Judo

El millor judo
català al trofeu
de l’AESE
Uns 2.300 esportistes van prendre la sortida del cros escolar d’aquest any

als, s’aconsegueix mantenir la qualitat
de la competició i, a més, millorar-ne
el nombre de participants.
Els Jocs participen, òbviament, en
els cicles de la natalitat. Així, de l’època del gran èxit de participació dels
anys vuitanta es va passar a un clar
descens en els noranta i a una lenta
revifada al llarg de la primera dècada d’aquest segle, que ha culminat
enguany amb el rècord d’equips

inscrits o el curs passat amb el major
nombre de corredors entrats a meta
en el cros.
Aquest augment, però, no només
s’explica per la natalitat. També hi ha
al darrere un servei de promoció a col·
legis i instituts que permet al Consell
posar a l’abast de les AMPA no només una oferta de promoció esportiva
extraescolar que després nodrirà les
competicions dels Jocs, sinó també

Sense Criterium aquest any
Ciclisme. Unió
Ciclista L’H suspèn
aquest any el
seu tradicional
Criterium Ciutat de
L’Hospitalet perquè
no pot cobrir la
despesa
La manca de pressupost per afrontar amb garanties l’organització d’a
questa prova ciclista ha fet desistir
el club. El seu president, Gabriel
Zamora, confirma que han hagut de
llençar la tovallola, “veurem si per al
proper any és possible organitzar-la
de nou, però per a aquest any ens
serà impossible tirar-la endavant”. El
Criterium arribava enguany a la seva
trenta-sisena edició.
Tot i aquesta situació, Zamora
adverteix que és una mesura conjuntural i momentània, i espera que
l’any vinent es pugui reprendre la
cursa ciclista pels carrers de la ciutat. L’any passat el Criterium ja va
estar a punt de suspendre’s per les
estretors econòmiques que traves-
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predisposició dels esportistes ha
permès el miracle. “Els ciclistes
em seguien trucant fins al darrer
moment per veure com podíem tirar
això endavant –diu Zamora– però
ens ha estat impossible per més
comptes que hem fet”. I és que en el
ciclisme, un esport marcat com tots
per la crisi econòmica, trobar marques comercials per arrodonir els
pressupostos de qualsevol prova és
moltes vegades heròic, i en aquest
cas ha estat una tasca infructuosa.
També els patrocinis de les diferents administracions públiques se
n’havien resentit ja en els darrers
anys, i aquesta temporada no n’ha
estat cap excepció.
Gabriel Zamora, president d’UC

sen els patrocinis en aquest esport,
tot i que finalment la van poder portar a terme. Llavors van ser els mateixos ciclistes els que van arribar a
posar de la seva part (fins i tot algun
d’ells de la seva pròpia butxaca) i es
va poder córrer aquesta tradicional
prova que pràcticament marca el
final de la temporada professional a
Catalunya cada temporada.
Aquest any, però, ni la bona

Una prova de prestigi
El Criterium Ciutat de L’Hospitalet,
amb les 35 edicions que porta disputades fins al moment, és el més
veterà dels que es fan a Espanya,
i en el seu palmarès trobem bona
part de l’elit ciclista nacional de les
darreres dècades, per tant no és
una suspensió qualsevol. A més, es
tracta d’una prova certament popular als carrers de la ciutat ja que
acostuma a aplegar un bon nombre
d’afeccionats. y

activitats per als propis pares i mares,
com poden ser les dues novetats
d’aquest curs: lligues de futbol sala
i activitat de ioga. D’altra banda, el
Consell ofereix la competició amb
més jornades (29) de l’esport escolar català, fet que juntament amb la
qualitat i el preu també atreu l’atenció
dels clubs, que passen esportistes i
equips a aquestes competicions alternatives a l’activitat federada. y

La secció de judo de l’AESE organitzarà el 26 i 27 de novembre
el seu torneig de judo Ciutat de
L’Hospitalet. Hi prendran part, com
és habitual, alguns dels millors judoques catalans i també espanyols del
moment. Com és habitual, el torneig
sènior es disputarà dissabte mentre
que la competició destinada als esportistes de base tindrà lloc diumenge, en tots dos casos al Poliesportiu
de Santa Eulàlia. Enguany, aquest
trofeu de judo arriba a la seva vinti-cinquena edició. y

