Diada de l’Esport

L’homenatge que mereixen els nostres esportistes
El passat 18 de juny, desprès d’un primer intent el día 5 en que va haver-se d’aplaçar per
la pluja, va tenir lloc a les instal.lacions del Col.legi Sagrada Família d’Horta la 44a
edició de la Diada de l’Esport, l’homenatge als nostres esportistes que posà fi al curs
esportiu extraescolar 2010-2011. Una jornada complerta de dotze hores de durada amb
un format renovat que recuperava les competicions, en aquest cas triangulars, amb
altres escoles i clubs i que incorporava per primer cop una exhibició de patinatge. I com
és ja tradició un fi de festa amb desfilada dels equips i rifa d’articles esportius.

1

Competicions triangulars
Més d’una vintena d’escoles i clubs
Gràcies a la bona feina realitzada pels nostres coordinadors esportius la competició
triangular va poder ser una realitat. Feia goig veure tanta diversitat d’indumentàries de
diferents colors representatius de cada escola o club participants que van omplir durant
tota la jornada les 9 pistes del SAFA.

Col.legis i clubs convidats:

Loreto
Jesús Maria Josep
CB Sant Antoni
Martinenc
Cardenal Spínola
Tarragona Bàsquet
Climasol Roser
La Salle Bonanova
Nou Esplugues
Liceo Francés
IES Josep Pla
Sants Ubae
CB Cerdanyola
FC Barcelona
Arrels
Marfil Sta. Coloma
SESE
Joventut Les Corts
Llacuna
CEIP Els Llorers
Escola Garbí
LLuisos de Gràcia
CB Mollet
Sta. Teresa
Sant Joan de Mata
Sirius
Ciutat Vella
SAFA Gavà
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El Patinatge copsa tot l’interès
Fort creixement en el seu primer any
La incorporació aquest curs de l’activitat de patinatge
com a nou esport extraescolar va tenir molt bona
acceptació i la seva evolució al llarg del curs va ser molt
satisfactòria. I com a prova la magnífica exhibició que
els diferents grups de patinadores van realitzar en una
pista central envoltada completament per espectadors
desitjosos de veure els progressos de les nostres
patinadores.

L’Avi del Barça
Una visita inesperada

Poc abans del migdia va començar a sonar per megafonia l’himne del Barça que donà
la benvinguda a l’entranyable “Avi del Barça” que amb la seva característica barba
blanca, la bandera i el seu impecable vestit blaugrana irrompia a les pistes per
sorpresa de petits i grans. En Joan Casals va venir expressament des de la seva
residència a Guardiola de Berguedà per saludar als nostres esportistes
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Tradicional desfilada dels equips
El poliesportiu del SAFA ple de gom a gom
Un cop finalitzats els darrers partits de competició i
l’exhibició del Patinatge els quatre cents
esportistes dels diferents equips van desfilar al
poliesportiu davant les famílies que omplient les
grades. Com s’ha fet habitual no van faltar les
samarretes homenatge a aquells esportistes que al
llarg de la temporada han patit alguna lesió greu.
Tots els esportistes van ser obsequiats amb una
bossa esportiva amb els colors i logotip del
Col.legi.

Xesco Espar
Jugar amb el cor
L’ex-entrenador del SAFA i vinculat a la secció
d’Handbol del FC.Barcelona més de 30 anys, Xesco
Espar, va ser present a la cloenda. Desprès d’unes
paraules dirigides als esportistes i les famílies va
participar en un sorteig d’articles esportius signats
per jugadors d’elit. També va signar exemplars del
seu exitós llibre ‘Jugar amb el cor’ amb el que es va
obsequiar a coordinadors, entrenadors i delegats
d’equip.
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Agraïments
Finalment dedicar un agraïment especial a coordinadors, entrenadors, delegats,
voluntaris i als germans per la seva col.laboració i participació. Entre tots aconseguirem
fer una Diada diferent i molt especial.
Agrair també la col.laboració a: Condis Supermercats, Grup Tomás, Carumanda ONG,
FC Barcelona, Andes 2005, Trofeus Edes, Frit Ravich, Imprenta SA-PI, Luis Imperiale,
Penya Barcelonista Xavi, Festuc Design, Funmiber, Plataforma Editorial, Cannontex,
Costurart, Beth.

