42

el 3 de vuit

// ESPORTS

DIVENDRES, 11 DE NOVEMBRE DEL 2022

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DEL PENEDÈS

JESPE

Penedès | JESPE

Inici dels jocs esportius escolars del
Penedès i Catalunya
Un any més, i organitzat pels
diferents consells esportius
d’arreu del país, el passat cap
de setmana es va donar inici
als Jocs Escolars del Penedès
i de Catalunya. Tots els nens i
nenes i nois i noies de la nostra comarca van poder gaudir
de diferents activitats i competicions esportives: trobades,
cros, competicions d’esports
col·lectius (futbol 5 i futbol 7,
bàsquet i minibàsquet, voleibol i minivoleibol, futbol sala
i hoquei patins), i més endavant, de les competicions d’esports individuals (gimnàstica rítmica, patinatge artístic,
gimnàstica artística, escacs...).
Una àmplia oferta esportiva,
popular, amistosa, educativa...
En algunes d’aquestes competicions, anomenades intercomarcals, hi participaran també entitats i esportistes de comarques
veïnes com el Garraf, l’Anoia, el
Baix Penedès, el Baix Llobregat
i el Baix Camp. Des del Consell
Esportiu volem agrair a tots
els ajuntaments de la comarca la seva implicació amb els
Jocs Escolars, així com també
a totes les AMPA, responsables

de les entitats i clubs, monitors i monitores, tutors i tutores de joc i col·laboradors i

col·laboradores que feu que
els JESPE siguin una realitat a
l’Alt Penedès.

1a Trobada de
Futbol mainada

Equip mainada CF Gelida

Segon cros escolar 2022/23,
puntuable per al trofeu
de la regularitat

El passat cap de setmana es va celebrar la 1a
Trobada de Futbol per a la categoria de Mainada. L’entitat encarregada d’organitzar-la
va ser el CF Gelida i es van convocar 12 equips
de la nostra comarca a participar en el camp
municipal de Gelida. La propera trobada tindrà lloc el proper 19 de novembre.

El passat diumenge 6 de novembre es va dur a terme el 2n
Cros del circuit JESPE d’aquest
curs 2022/23, al municipi de les
Cabanyes. Hi van participar uns
300 atletes de la nostra comarca,
de les categories infantils a mainada. Van córrer per un circuit
que transcorria entre les vinyes
i camins que envolten l’església
de Sant Valentí. Al finalitzar cada
cursa, se’n va fer el lliurament de

premis dels 3 primers classificats
i 1r local, que va anar a càrrec de
l’alcalde de la població, Agustí
Vallverdú, i de la presidenta de
l’AMPA de l’escola La Cabana,
Neus Soldevila. Volem agrair a
l’AMPA de l’escola La Cabana i
de l’Ajuntament de les Cabanyes
l’organització del cros.
El proper cros es portarà a terme
aquest diumenge, 13 de novembre, a Vilobí del Penedès.

