Guardonats Nit de l’Esport 2014
EQUIPS I ESPORTISTES GUARDONATS
AE BELLSPORT
Carla Luque. Natació amb aletes
Medalla d’argent en 50 metres apnea, 50m i 100 metres superfície, medalla de bronze en 100m
escafandra i medalla d’argent en el Relleu de 4x100 superfície al Campionat d'Espanya
Silvia Barnés. Natació amb aletes
Medalla d'or en 50m, 100 i 200m Bifins (amb rècord d’Espanya en les tres categories) i medalla d’argent
en el Relleu de 4x100 superfície al Campionat d'Espanya. Participació amb la selecció espanyola.
Miquel Ariño. Natació amb aletes
Medalla de plata en 400 escafandra i en 400 metres superfície i medalla de bronze en 200m superfície al
Campionat d'Espanya. Participació amb la selecció espanyola.
Pilar Pino. Natació amb aletes
Medalla de bronze en 800m superfície i medalla d’argent en el Relleu de 4x100 superfície al Campionat
d'Espanya
Mireia Rosa. Natació amb aletes
Medalla de plata en 400m, 800m i 1500m superfície i medalla d’argent en el Relleu de 4x100 superfície
al Campionat d'Espanya
Laura Carreño. Natació amb aletes
Medalla de bronze en 50 superfície i medalla de plata a 400 superfície al Campionat d'Espanya
AEC COLLBLANC‐LA TORRASSA
Equip Sènior Masculí de Bàsquet
Ascens a Lliga LEB Plata
AECS
Equip Sènior A Femení de Futbol Sala
Ascens a 2a divisió espanyola
ATLÈTICO CENTRO HOSPITALENSE
Equip Sènior Masculí de Futbol
Ascens a 3a divisió de Lliga Catalana
BASQUET CLUB TECLA SALA
Equip Sènior Masculí de Bàsquet
Ascens a 2a divisió catalana
CE ALHEÑA
Equip Sènior C Masculí de Futbol Sala
Campió de lliga de 3a divisió catalana
CE PUBILLA CASAS
Equip Sènior Femení de Futbol
Ascens a 1a divisió catalana

CLUB DE FUTBOL AMERICÀ PIONERS L'HOSPITALET
Equip Sènior Masculí
Campió de la XVIIII Copa d’Espanya
CLUB GIMNÀSTICA ARTÍSTICA L’HOSPITALET
Marta González, Yaiza Bolea i Judith Miret
Medalla d’argent nivell 8 Trio al Campionat d’Espanya
Marta González, Yaiza Bolea, Judith Miret, Ana Delgado i Sara Díaz
Medalla d’or nivell 8 Grup al Campionat d’Espanya
CLUB DE BOXA GALLEGO PRADA
Isaac Real "Chaca". Boxa
Campió d'Europa de pes Superwelter
CLUB DEPORTIVO LEONÉS
José Manuel García “Pepe”. Kickboxing
Campió del món en la categoria de 72kg
CLUB DEPORTIVO TALMA L'HOSPITALET
Janira Rivera. Taekwondo (pes mosca ‐49kg)
Medalla d'Or als Campionats d'Espanya Universitari. Medalla de Bronze als Campionats d'Espanya
Sènior. Medalla d'argent al Mundial Universitari representant a Espanya. Medalla d'or al Campionat de
Catalunya Sènior. Segona de la Copa del Rei de tk‐5.
Judith Baeta. Taekwondo (pes gall ‐53kg)
Medalla d'Or als Campionats d'Espanya Universitari i al de Catalunya Universitari. Medalla d'or al
Campionat de Catalunya Sènior i participació al Mundial Universitari representant a Espanya. Segona de
la copa del rey de tk‐5. Bonze al campionat d'Espanya per clubs.
Mariona leyes. Taekwondo (pes +73kg)
Medalla d'Or al Campionat d'Espanya Universitari i al de Catalunya Universitari. Medalla de Bronze al
Campionat d'Espanya Sènior, Campiona d'Espanya sub‐21. Classificada pel Campionat d'Europa. Medalla
de bronze al Open internacional d'Espanya. Segona de la Copa del Rei de tk‐5.
Mireia Rivera. Taekwondo (pes mosca ‐49kg)
Medalla de Bronze al Campionat d'Espanya Universitari. Medalla de Bronze al Campionat d'Espanya per
clubs. Segona de la Copa del Rei de tk‐5.
Zaira Rivera. Taekwondo (pes gall ‐53kg)
Medalla d'or al Campionat de Catalunya Universitari. Segona de la Copa del Rei de tk‐5. Medalla de
bronze al campionat de Catalunya Sènior.
Clara Rivera. Taekwondo (pes ploma ‐57kg)
Medalla d'or al Campionat de Catalunya Universitari. Medalla de bronze al Campionat d'Espanya
Universitari. Segona de la Copa del Rei de tk‐5. Medalla de bronze al campionat de Catalunya Sènior.
CLUB KIHON
Laia Selma. Karate
1r classificat al Campionat de Catalunya de Karate Goju Ryu en Kumite 61kg i 3r classificat al Campionat
d'Espanya en Kumite
Albert Pabon. Karate
1r classificat Campionat de Catalunya de Karate Goju Ryu en Kumite ‐78kg i 1r classificat al Campionat
de Catalunya en Kumite ‐67Kg

Anabel Hernández. Karate
1a classificada al Campionat de Catalunya de Karate Goju Ryu en Kumite +61kg i 1a classificada al
Campionat de Catalunya Universitari en Kumite ‐67kg
Elena Hitos. Karate
1a classificada Campionat de Catalunya de Karate Goju Ryu en Kata
Jonathan Fernandez. Karate
1r classificat al Campionat de Catalunya de Karate Goju Ryu i en Kumite +78kg i 1r classificat al
Campionat de Catalunya en Kumite ‐84Kg
Sergi Parra. Karate
1r classificat al Campionat de Catalunya de Karate Goju Ryu en Kumite ‐68kg
CLUB NATACIÓ L'HOSPITALET
Equip Absolut. Natació
Ascens a Primera Divisió Catalana
Matias Aguilera. Natació
Medalla de bronze en 100m lliures al Campionat d'Espanya d’hivern en piscina curta
CLUB PETANCA PUBILLA CASAS
Equip Sènior Masculí
Ascens a 2a divisió
CLUB PETANCA L’HOSPITALET
Equip Sènior Masculí
Ascens a 3a divisió
CLUB PETANCA MEDITERRANI‐BELLVITGE B
Equip Sènior Masculí
Ascens a 4a divisió
CLUB PETANCA PUBILLA CASAS B
Equip Sènior Masculí
Ascens a 4a divisió
CLUB PETANCA SOCIEDAD DEPORTIVA CARRILET‐SAN JOSÉ
Equip Sènior Masculí
Ascens a 4a divisió
CLUB PETANCA ILDEFONS‐CERDÀ
Equip Sènior Masculí
Ascens a 5a divisió
CLUB PETANCA SANFELIU
Equip Sènior Femení
Ascens a 3a divisió
ISS L’HOSPITALET ATLETISME
Martín Parejo. Atletisme adaptat
Sotscampió d'Europa en Salt de Llargada, 2n classificat en 100 m i en 4x100m al Campionat d'Europa
IPC/ 1r classificat en 100m al Campionat d'Espanya per Comunitats Autonòmiques

Carles Muñoz. Atletisme adaptat
Campió d'Espanya i de Catalunya en Llançament del pes F36 i en Llançament del disc F36 /3r classificat
en Llançament del Pes al Campionat d'Espanya per Comunitats Autonòmiques
Mari Carmen Paredes. Atletisme adaptat
Campiona de Catalunya de Mitja Marató i de 10 km en la categoria Veterà W50/ 3a classificada en 1500
m al Campionat d'Europa IPC/Sotscampiona d'Espanya en 800m / 1a classificada en 1500m i 5000m al
Campionat d'Espanya per Comunitats Autonòmiques /Campiona de Catalunya en 5000m
Daniel Buenestado. Atletisme adaptat
Campió d'Espanya i de Catalunya en Llançament del Pes F11 / Sotscampió d'Espanya i Campió de
Catalunya en Llançament del Disc F11
Equip Sènior Absolut Masculí. Atletisme
Campió de Catalunya de Marxa per equips
Victoria Sauleda. Atletisme
3a classificada en 800m llisos al Campionat d'Espanya Absolut a l'Aire Lliure /2a classificada en 800m
llisos al Campionat d'Espanya Absolut en Pista Coberta /1a classificada en 800m llisos al Campionat
d'Espanya Promesa en Pista Coberta i a l'Aire Lliure i al Campionat de Catalunya Absolut en Pista
Coberta i al Campionat de Catalunya Promesa a l'Aire Lliure /1a classificada en 400m llisos al Campionat
de Catalunya Promesa a l'Aire Lliure
Equip femení de 4x400 metres llisos. Atletisme
Campiones de Catalunya a l’aire lliure (SONIA NASARRE‐VICTÓRIA SALULEDA‐OJIDIJA OJI‐NEUS CAMINS)
Equip masculí de 4x400 metres llisos. Atletisme
Campions de Catalunya aire lliure (ORIOL PIQUERAS‐ESTEBAN FERNÁNDEZ‐BRAHIM FATEH‐ALEX
RODRÍGUEZ)
Brahim Fateh. Atletisme
1r classificat en 800m llisos al Campionat de Catalunya Promesa a l'Aire Lliure
Oyidiya Oji. Atletisme
3a classificada en 4x400 m llisos al Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques Absolut a l'aire
lliure amb la selecció catalana /1a classificada en 400m llisos al Campionat de Catalunya Absolut a l'Aire
Lliure
Ana Obradors. Atletisme
1a classificada en 4x400 m llisos al Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques Absolut a l'aire
lliure amb la selecció catalana
Ivan Hompanera. Atletisme adaptat
Campió de Catalunya en 1500m T38
Sonia Nasarre. Atletisme
3a classificada en 4x400 m llisos al Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques Absolut a l'aire
lliure amb la selecció catalana
Selena Clavero. Atletisme
3a classificada en Salt de Llargada al Campionat d'Espanya per Comunitats Autonòmiques /Campiona de
Catalunya en 100m
Alex Rodriguez Pritchard. Atletisme
1r classificat en 800m llisos al Campionat de Catalunya Absolut a l'Aire Lliure / 5è classificat a l'IAAF
World Relay.

ESPORTISTES HOSPITALENCS QUE COMPETEIXEN AMB ENTITATS DE FORA DE LA CIUTAT

Ruben De Lera. Waterpolo
Atleta del CN Terrassa. Campió d'Europa de Waterpolo amb el Club Natació Atlètic Barceloneta
Xavier Porras. Atletisme
Atleta del FC Barcelona y de la Selecció Espanyola Paralímpica. Tercer classificat en salt de longitud al
Campionat Europeu d'Atletisme per atletes amb discapacitat
Javier Quiles. Ciclisme Adaptat
Atleta del Club Handbike Barcelona. Tercer classificat al Campionat d'Espanya de Ciclisme Adaptat en
MH2 Ruta i en Crono
Raquel Acinas. Ciclisme Adaptat
Ciclista paralímpica. Medalla de plata en les categories de contrarellotge i en ruta en el Campionat del
Món de ciclisme adaptat en carretera
CENTRE EDUCATIU AMB MÉS PARTICIPACIÓ ESPORTIVA EXTRA ESCOLAR
CEIP Pare Enric d’Ossó
Aquest centre concertat del barri de Bellvitge ha estat el que més participants va inscriure en els Jocs
Escolars de la ciutat en la temporada 2013/2014, en diferents disciplines esportives: futbol sala,
bàsquet, escacs, aeròbic i dansa.
MENCIONS ESPECIALS
YOLANDA ESPAÑÓ
Entre d’altres mèrits, ha estat la primera dona en la història del Rugby Club L’Hospitalet que ha ocupat
un càrrec directiu, actualment, n’és la vicepresidenta segona. És també Vocal d’Escoles Públiques del
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona.
Va ser candidata al 4t Premi a la Dona Dirigent Esportiva, que distingeix la trajectòria d’una dona
dirigent que hagi destacat per la seva activitat en el foment i la difusió de l’esport.
S’ha distingit sempre com a una persona molt implicada amb l’esport de base.
Sempre està al costat de qui la necessita si és per promocionar i organitzar l’esport català, especialment
el de planter, amb una gran complicitat i implicació. Sempre dinàmica i col∙laborant amb l’esport en
general i el rugby en particular.

CB SANT JOSEP OBRER
Entitat que enguany aquest celebra el 50è aniversari de la seva fundació. L’any 1964, va crear el primer
equip femení d’alumnes que va fonamentar el tret de sortida cap a un futur ple d' il∙lusió i molts equips,
principalment femenins, convertint‐se en un referent en el bàsquet estatal. En l'època dels anys 90
comencen a sorgir equips masculins que es converteixen en el futur del club i ocupen els nivells més alts
de la Federació.
La principal finalitat del Club, és recolzar la formació integral dels jugadors a través de la pràctica del
bàsquet, contribuint amb aquesta al desenvolupament físic, personal i social del jugador, inculcant‐los
valors com la companyonia, l'esforç, la superació, l'esperit de lluita, la constància, el treball en equip, el
respecte (a companys, rivals, entrenadors i àrbitres), la solidaritat i la competitivitat.
Actualment es troben en una etapa molt bona doncs compten amb una Escola de Bàsquet consistent,
incorporant cada any un mínim d'un equip a les competicions de la Federació Catalana de Bàsquet i del

Consell Esportiu de L'Hospitalet. Així mateix han tornat a incorporar equips femenins amb l’esperit de
fomentar la pràctica del bàsquet entre del col∙lectiu de dones de la ciutat.

SECCIÓ DE HOQUEI FC BARCELONA
Pel Projecte Hoquei i Medi Obert, un programa que té com a objectiu principal donar una alternativa
d’activitat esportiva gratuïta i de qualitat a menors entre 12 i 16 anys que es troben en una situació de
risc social i que tenen un seguiment socioeducatiu per part dels Serveis Socials de la ciutat. Són joves als
quals ja es feia seguiment des dels serveis socials per motius d’allò més diversos i als quals s’ha proposat
aquest esport per superar les diferents situacions a què s’enfronten.
El programa es va posar en marxa l’any 2012 i es van crear tres equips de manera pilot. Aquest any n’hi
ha sis i uns 120 joves de tots els districtes de la ciutat en formen part.
Amb aquest projecte també es treballa la cohesió familiar. S’hi dóna suport i es treballa coordinadament
amb els centres educatius, amb els serveis socials, amb mediadors culturals del barri...
Es tracta d’una iniciativa social doblement favorable tant en l’àmbit educatiu com en l’esportiu, doncs a
més de ser una activitat de lleure per als nens i nenes, d’aquí en poden sorgir jugadors que nodreixin en
un futur els equips d’hoquei herba del FC Barcelona. En aquest sentit, l’any passat van becar a 45 joves
per anar a jugar de forma gratuïta al Barça, assumint el material i la roba, i tres dels jugadors ja militen a
les files del club català.

SANTIAGO ÁLVAREZ
Professor d'Educació Física al Centre d'Estudis Joan XXII, des d’inici dels 80, és un referent en el món de
l’esport és al seu barri de tota la vida, Bellvitge. És promotor d'esports minoritaris, com l'atletisme o
l'handbol, especialitat de la qual és entrenador nacional i de la qual ha dirigit equips sènior dins i fora de
la nostra ciutat.
Durant 24 anys també ha presidit, amb brillantor, l'escola esportiva del seu centre educatiu, amb una
àmplia varietat de modalitats, entre les quals destaquen futbol sala, bàsquet, cross, gimnàstica rítmica o
aeròbic. Aquest any tanca aquesta llarga etapa, cedint el relleu a dos ex alumnes de l'escola, i se
centrarà en la tasca docent.
Persona respectada per tota la comunitat educativa i la gran família de l'esport escolar. Durant onze
anys ha estat membre de la comissió directiva del Consell Esportiu de L'Hospitalet, amb el càrrec de
secretari.
Actualment continua col∙laborant, de manera altruista, amb els Jocs Escolars, aportant la seva
experiència i coneixement com a president del Comitè Assessor.

ARGIMIRO RAMOS
Amb 76 anys, és un dels fundadors del Club Petanca Pubilla Casas l’any 1981, essent actualment el soci
número 10 dels més de 300 que té el club.
A l’actualitat és president honorífic d’aquest club, tot i que al llarg de la seva carrera ha ocupat diferents
càrrecs a la Junta Directiva de l’entitat, començant com a vocal l’any 1995 fins assolir la presidència de
l’any 2007 al 2012.
Es una gran persona amb unes grans qualitats humanes, esportives i de companyonia.
Tot i que és un gran aficionat a la petanca, a l’actualitat practica no només aquest esport sinó el ciclisme
i l’atletisme, destacant en aquest últim aspecte el primer lloc assolit a la última edició de la Cursa de El
Corte Inglés, en la categoria de veterans per trams d’edat, fet que manifesta la seva vitalitat i energia.

PEDRO BOJADOS
A l’actualitat és sots‐president esportiu de l’UDU Bellvitge. Va començar a treballar en el món de
l'esport en les escoles de la ciutat, quan es van constituir les primeres Associacions de Pares dels
mateixos, sent la persona impulsora d’agrupar els nens aficionats al futbol de les escoles del barri de
Bellvitge per tal que el poguessin practicar de forma reglada en un club.
Va realitzar un important treball de coordinació de tots els equips de futbol en l'època de la fusió de les
entitats Bellvitge Nord i Penya Bètica, per a la creació de la U.D.U BELLVITGE, entitat en la que a part de
coordinar sempre tota la part esportiva ha dirigit personalment totes les categories.
Ha combinat tasques de monitor, delegat i responsable de qualsevol equip que requerís els seus serveis,
havent treballat amb joves de totes les edats des d’infantils a amateus.
La història d’aquesta entitat, no podria escriure’s sense citar‐lo a ell. Ha treballat incansable i lleialment
amb tots els presidents, destacant sempre per sobre de tot la seva personalitat dialogant i incansable
així com la seva qualitat humana per tractar problemes esportius, amb jugadors, familiars, socis,
simpatitzants, i tothom vinculat, no només en aquesta entitat, sinó en tots els clubs de la Ciutat.

VICTÒRIA SEGURA
Actualment és la presidenta de l’AEC Collblanc‐La Torrassa. Va iniciar la seva activitat dins del món de
l’esport l'any 1984 amb l'AMPA del col∙legi on estudiaven els seus fills, formant diferents equips de
bàsquet i futbol sala.
L’any 1986, a iniciativa de l'Ajuntament, es va crear una entitat esportiva al barri de Collblanc, que va
néixer de la fusió de diferents clubs de futbol i va començar a col ∙ laborar amb la secció de bàsquet,
iniciant la temporada amb tres equips de bàsquet en les categories de juvenil, júnior i sènior. Al cap d'un
parell d'anys, és designada presidenta de la secció de bàsquet i amb esforç i constància es va anar
ampliant el nombre d'equips i fomentant la categoria femenina.
Tot i les dificultats amb les que s’ha trobat ha aconseguit fer créixer l'entitat fins a aconseguir 25 equips
en competició entre Consell Escolar i Federats.
Actualment l'entitat gaudeix de bon nom i han sortit d'ella alguns jugadors que han jugat en categories
professionals, el que ens omple d'orgull, però sobretot i pel que treballem és per aconseguir educar
esportivament els nens i joves de la nostra ciutat.

