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La petanca aspira a
mantenir el bon nivell

21

Beisbol

Nova temporada.
Els dotze clubs de la
ciutat inicien un nou
cicle competitiu amb
moltes expectatives
Els dotze clubs de petanca de
L’Hospitalet ja tenen a tocar l’inici
de la temporada competitiva, a partir del 6 d’abril. Abans, però, com
marca la tradició faran la Festa de la
Petanca, una jornada de competició
relaxada, germanor i lliurament de
premis de la temporada passada,
que es farà aquest mes de març a
les pistes de Bellvitge.
Juan Navarro, president de l’Associació de Clubs de Petanca,
confia que la festa del 16 de març
a les pistes del CP Mediterrani, de
Bellvitge, tornarà a ser l’espai de
trobada que ha estat sempre. Tot
i que s’organitzaran partides amb
la presència d’equips de tots els
clubs de la ciutat, el propòsit no és

Candela
Díaz se’n va
al Sant Boi
però amb
L’H “al cor”

Malgrat la crisi,
l’Associació de Clubs
reprèn el clàssic
torneig de Sant Jordi
pas competitiu, sinó tot el contrari:
“Es tracta de passar-ho bé, que la
gent de la petanca passi una bona
estona i s’oblidi de tots els problemes, si més no per una estona”, ha
explicat Navarro.
A més, durant la Festa de la Pe
tanca també tindrà lloc, a l’annex
del Poliesportiu Sergio Manzano,
el lliurament de premis als millors
clubs i jugadors i jugadores de la
temporada passada. La jornada
clourà amb un dinar de germanor,
enguany una fideuà multitudinària.
Aquesta jornada festiva serà
l’avantsala de l’inici de les competicions. Els clubs de petanca de
la ciutat començaran a llançar les
boles el 6 d’abril, quan s’iniciarà el
campionat de parelles, a les pistes
del camp de beisbol del Poliesportiu de Bellvitge. Les eliminatòries
es disputaran, igualment, el 13 i el
27 d’abril, i les semifinals i la final

Partida al Club Petanca Granvia, l’equip masculí del qual jugarà aquesta temporada a la Segona catalana

tripleta d’ascensos
Tres clubs de petanca de la ciutat encetaran la temporada
pròpiament competitiva d’aquest any 2013 encara sota l’empenta
–i els bons auguris– dels ascensos assolits la darrera campanya
federada per algun dels seus equips. En concret, s’estrenaran
en una divisió superior la formació masculina del Club Petanca
Granvia, que jugarà a la Segona Divisió catalana. De la mateixa
forma, l’equip femení del Can Serra també viurà un nou desafiament
esportiu, igualment a la categoria d’argent. La nòmina d’ascensos
de categoria no s’acaba aquí, la completarà l’equip masculí del Club
Petanca Pubilla Cases, que enguany ha de confirmar tot allò de bo
que va mostrar la passada temporada a la Tercera Divisió catalana.
es decidiran el pròxim 4 de maig.
L’Hospitalet comptarà amb
equips en tot l’espectre de les categories catalanes, des de la primera a la sisena, tant en homes com

en dones. Juan Navarro afronta la
nova temporada amb optimisme i
amb l’esperança que L’Hospitalet
refermi el seu paper preponderant.
“El nivell de petanca a la ciutat és

molt alt. Com a tots els esports,
sempre hi ha ratxes. Ara bé, els
clubs hospitalencs tenen plena capacitat per competir al màxim nivell.
No obstant això, abans de pensar
en metes més altes, el primer objectiu és mantenir i refermar el bon
nivell assolit”, ha puntualitzat.
L’Associació de clubs esmerçarà
bona part de la subvenció municipal en la reactivació del Torneig
Sant Jordi, que es disputarà el 20
d’abril, el diumenge abans de la
festivitat. Un altre objectiu és poder
reprendre la Lliga de l’Amistat, que
la crisi econòmica i la consegüent
minva de recursos va obligar a sus
pendre la temporada passada. Però
això serà “si tot va bé, si tot gira ro
dó”, assenyala Juan Navarro, cap al
mes de juny. y

“Porto L’Hospitalet, l’Hèrcules i tota
la família d’aquest club al cor per
sempre més. No ho oblidaré mai
de la vida”. Amb aquesta emotivitat
expressa Candela Díaz tot el que ha
representat haver estat l’entrenador
del club de beisbol de la ciutat durant
9 anys, quan, de la mà del president
Juan Luis Giménez de Cisneros, va
iniciar un viatge no només geogràfic
sinó vital des de la seva Veneçuela
natal fins a L’Hospitalet.
Candelario, ‘Candela’, Díaz ha
acceptat l’oferta del CBS Sant Boi,
un equip de la màxima categoria
estatal. “La situació ara per ara és
molt complicada. Fins i tot, m’havia
quedat a l’atur i, de fet, m’havia
plantejat tornar al meu país. I crec
que la decisió d’entrenar el Sant Boi
ha estat la millor”, explica el coach.
Candela Díaz deixa l’Hèrcules
L’Hospitalet amb 4 títols de campió
de Catalunya consecutius i havent
assolit el càrrec de seleccionador
català de beisbol i ajudant del seleccionador espanyol. “L’Hèrcules
m’ha permès fer-me un nom i ha
estat una etapa decisiva per obrirme pas a Catalunya”.
Quan se li demana que destaqui un episodi d’aquests 9 anys, el
Candela no se’n sap avenir i afirma
que el que compta és “l’experiència
de viure aquest club, amb els èxits i
els mals moments, perquè tot plegat
és una de les grans vivències de la
meva vida personal i esportiva”. y

