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N’hi ha 13 registrades a la ciutat

BREVES

Les penyes dels
equips de futbol,
un fenomen que es
revifa a L’Hospitalet
L’associacionisme al voltant dels
equips de futbol tornar a ésser de
moda a L’Hospitalet. En els últims
dos anys se n’han creat vuit d’elles, que juntament amb les altres
cinc que ja hi havia donen un total
de 13 penyes. Curiosament, només sis equips acaparen la seva
atenció, per aquest ordre: FC Barcelona, Real Madrid, RCE Espanyol, CE L’Hospitalet, Betis i Mèrida. Més de mil persones en formen part i segueixen amb elles els
seus equips arreu.
El FC Barcelona és l’equip que
més passions provoca a L’H si jutgem pel nombre de penyes existents. N’hi ha set: quatre Barres,
Collblanc-La Torrassa, Hospitalet,
Bellvitge, Sant Jordi, La Florida i
Gornal. La més antiga de la ciutat
és la Penya Barcelonista Quatre
Barres, que el passat desembre va
complir 13 anys de vida, però la
que més socis té, segons les da-

des del Registre Municipal d’Entitats, és la Penya blaugrana de Bellvitge, amb 260 inscrits. Algunes
tenen equips de futbol propis, com
la Penya Barcelonista Sant Jordi.
I totes tenen en comú l’organització de sortides per seguir al Barça
i un estatut de col·laboració i reconeixement amb el club blau-grana.
El Real Madrid també té les seves penyes locals. Es tracta de la
Peña Madridista de L’Hospitalet i
de la Peña Madridista de Bellvitge. La primera, fundada l’any 82,
té uns 240 socis, mentre que la segona, registrada l’any 88, en té uns
70. L’Espanyol també té un grup
fort de seguidors a la ciutat, la Penya Els Pericos de L’Hospitalet,
amb 135 socis, que va ser inaugurada l’any passat i de la que és soci
el propi president blanc-i-blau,
Francesc Perelló. Una altra penya
amb forts lligams és la Peña Universitaria Blanquiazul, amb membres de L’Hospitalet (entre ells el
seu president Sergio Fidalgo), tot

La asociación hospitalense Esport a Punt (en la que participan algunos clubes de la ciudad) asistirá el próximo es de
marzo al congreso constituyente de la Asociación Española de Deporte para Todos.
Este ente de promoción –figura recogida en la Ley del deporte– agrupa a las entidades
españolas que promocionan el
deporte en el tiempo libre fuera del ámbito federado. El presidente de Esport a Punt, Sergio Manzano, es ahora vocal
de la junta gestora.

Ocho deportistas de
la AE L’Hospitalet, en
selecciones de volei
IMACNA

ENRIQUE GIL

Esport a Punt se
integra en el ‘deporte
para todos’ español

Una imagen de la reciente apertura del local de la Peña Bética
i que està radicada a Barcelona.
L’Hospi, l’equip de major categoria de la ciutat, també té des de
fa algunes temporades una colla
de bons seguidors, aplegats al voltant de la Penya Bar El Paso. Són
una de les afeccions més sorolloses de la Segona B. Finalment,
completen el panorama les recent-

ment creades Peña bética de
L’Hospitalet i Peña Emeritense. La
primera, té caràcter cultural i esportiu, i la seu social es troba en
un local del carrer França 21. La
segona, situada també a Bellvitge,
reflecteix l’eufòria per l’ascens del
Mérida a la Primera Divisió la passada temporada.

La jugadora de voleibol de la
AE L’Hospitalet, Sara Ballesteros, se ha concentrado a principios de este mes en Pontevedra con la selección española
cadete. Otros cinco chicos y
dos chicas también han aprovechado el paréntesis navideño para acudir a las concentraciones de las selecciones catalanas cadete masculina y femenina, realizadas en Lleida.
Estas concentraciones son preparatorias para futuras competiciones de estos combinados.

