18

/

ESPORTS

4 d’abril del 2005

L’atletisme femení català va
començar ara fa 75 anys a L’H
Els organitzadors van aconseguir inscriure les que passen per ser les primeres dones federades
L’any 1930 la Unió
Esportiva Hospitalet
va organitzar a
la ciutat la primera
reunió atlètica
femenina
de Catalunya

Ara fa 75 anys, L’Hospitalet va
allotjar la primera cita atlètica
femenina que se’n registrava a
Catalunya, i una de les primeres d’Espanya. Molt ha plogut
des d’aleshores, però malgrat
que aquell moviment va tenir
poca continuïtat, sí que va obrir
un camí poc conegut cap a
l’esport femení a Catalunya.
L’any 1930, la Unió Esportiva
Hospitalet acabava de néixer i
es va proposar organitzar un gran
festival esportiu com a homenatge
al difunt secretari de l’Ajuntament,
Josep Prats Sanfeliu.
Molt en línia del debat social de
l’època sobre la possibilitat que les
dones fessin esport, se’ls va ocórrer organitzar una reunió atlètica en
la què participessin dones, per tal
d’establir, entre d’altres, les primeres marques. Sense gaire experiència ni practicants, la UE Hospitalet
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MAYMÓ, PUBLICADES A ‘LA NOCHE’ L’ANY 1930

va aconseguir inscriure les que passen per ser les primeres dones federades a la Federació Catalana d’Atletisme. Van ser aquestes: Rosa Calvet, Teresa Pedret, Maria Garrich,
Virtudes Nebot, Joaquima Molina,
Teresa Pijoan, Pepita Nolla, Teresa
Giró, Emília Giménez i Lolita Graells.
El festival va tenir un important ressò a la premsa.
Des d’aleshores, de l’atletisme

L’HOSPITALET ha
recuperat imatges del
festival d’atletisme
publicades el 1930 al
diari La noche. Es veuen
atletes del Club Femení i
d’Esports, noies de la UE
Hospitalet (de blanc),
desfilada i cursa de nois
femení a la ciutat no se sent a parlar fins a principis dels setanta,
quan vam ser pioners de la marxa
atlètica femenina. Després, la dona
es va incorporar plenament a l’esport i a la nostra ciutat diferents
clubs com L’H Atletisme han recollit
aquesta herència. # ENRIQUE GIL

El Centre Catòlic está a un paso de
mantener la Copa Catalunya
El CB L’Hospitalet B lo tiene más complicado

GABRIEL CAZADO
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El CB L’Hospitalet B en el pabellón de básquet

Centre Catòlic y CB L’Hospitalet
B viven vidas desiguales en la
Copa Catalunya de baloncesto
a falta de siete jornadas para
acabar la liga regular.
El Catòlic, con una racha de
cinco triunfos consecutivos, tiene la permanencia casi asegurada. El equipo ha dado en los

dos últimos meses un gran vuelco.
El técnico, Isaac Pujol, asegura que
“la renovación de la plantilla ha
sido total y ahora empezamos a recoger los frutos del trabajo”.
En el CB L’Hospitalet B la temporada es más irregular debido a la
juventud de la plantilla que dirige
Lambert Soriano. El objetivo es man-

tenerse, aunque seguramente tendrán que disputar los play off de
permanencia tras evitar las dos últimas plazas de descenso directo. Soriano es consciente de la doble funcionalidad del equipo: “tenemos
que mantener la categoría pero
también tenemos que foguear a los
jóvenes jugadores”. # J. MÈLICH

