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Luis Figuereo
roda un anunci
amb Leo Messi

Reunió entre
autoritats de
L’H i Federació
Catalana

El jugador de l’equip B de bàsquet
de l’AESE Luís Figuereo ha rodat
un anunci amb Leo Messi. És un
espot televisiu per a una marca de
suplements nutricionals on Figuereo
i Messi juguen un partit de bàsquet
molt igualat que el futbolista acaba
decidint amb un triple llençat amb
el peu en l’últim segon. Figuereo va
ser escollit en un càsting. L’anunci
es pot veure a Youtube. y

Obituari

Mor el dirigent
de la penya
del Districte II
Joan Pérez, president de la Penya
Barcelonista Collblanc-la Torrassa,
va morir el passat mes de març, a
l’edat de 75 anys, per les complica
cions derivades d’una operació quirúrgica. Pérez presidia la penya Collblanc-la Torrassa des de la seva
fundació l’any 1992. Un dels actes
més rellevants en què va participar
va ser l’organització de la Trobada
Mundial de Penyes que es va realitzar el 2008 a L’Hospitalet. y

Foto de família dels premiats, amb l’alcaldessa Núria Marín al centre, just abans del dinar de germanor

El nou format de la Festa
de la Petanca, tot un èxit
Temporada. La
cloenda coincideix
amb el final de les
lligues federades
La Festa de la Petanca va repartir
els premis de la temporada local
d’aquest esport el passat mes de
març. El nou format de l’esdeveniment, a l’aire lliure i amb partides i

dinar de germanor, va ser un èxit.
Com sempre, la festa gairebé ha
coincidit amb el final de la temporada a les lligues organitzades per
la Federació Catalana de Petanca.
Aquesta ha estat una temporada
molt discreta, sense ascensos i amb
només un descens, el de l’equip
masculí del Granvia a la Tercera
categoria. Van haver de promocionar
també per evitar el descens l’equip

masculí del Mediterrani Bellvitge,
que defensava el seu lloc a Segona,
i el segon equip femení de la Florida,
a Tercera. Els dos han salvat les se
ves categories en dues eliminatòries
molt igualades que van acabar empatades i es van haver de decidir
per la diferència de punts de partida.
Cal destacar també que a Primera
femenina, el Mediterani Bellvitge ha
acabat la lliga en cinquena posició. y

L’alcaldessa, Núria Marín, i el regidor d’Esports, Cristian Alcázar, han
mantingut una trobada de treball
amb el president de la Federació
Catalana de Futbol, Andreu Subies,
per tractar assumptes relacionats
amb la realitat del futbol a L’H.
Durant la reunió, l’alcaldessa i el
president van compartir informació i
objectius, ja que les dues institucions tenen especial interès en la promoció de l’esport de base entre els
joves. El president de la Federació
ha mostrat la seva total disposició
a col·laborar en aquest aspecte, ha
reconegut la feina feta fins ara i ha
recordat que la seva voluntat és que
els jugadors i les jugadores puguin
fer esport en les millors condicions
i amb seguretat. No ha transcendit,
però, cap acord concret. Posteriorment, el president de la Federació
Catalana de Futbol i el regidor d’Esports van visitar les instal·lacions del
CF la Florida, l’Hospitalense i la Unificació Bellvitge on van ser rebuts
pels respectius presidents.
La ciutat compta actualment
amb 19 entitats amb 138 equips
que segueixen competicions federades de futbol i/o futbol sala, amb
2.274 llicències de jugadors/res, i
288 de tècnics. y

