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Lliga

El Rugbi L’H
es jugarà
la categoria
contra un
Primera

Imatge cedida per l’ajuntament

El Rugbi L’Hospitalet disputarà una
nova i definitiva eliminatòria per evi
tar el descens. Serà el 28 d’abril i el
5 de maig (anada i tornada), contra
un equip de Primera Nacional enca
ra per decidir. L’equip hospitalenc
ha arribat a aquesta situació límit
després de desaprofitar la primera
ocasió de tancar la continuïtat a la
Divisió d’Honor B davant de l’Helve
tia de Sevilla.
En el partit d’anada de la primera
promoció, l’equip de Bellvitge va
perdre a Sevilla per 20 a 9 i en el
de tornada es va quedar a un punt
d’aquesta diferència, 20-10. Les
marques de Dani Márquez i Víctor

Imatge del cartell de la Cursa Noctuna d’enguany i foto del rocòdrom instal·lat en una passada edició de les festes

La festa ens convida
a una cursa nocturna
Activitats. Les
Festes de Primavera
prenen un caire
esportiu. En destaca
la cursa popular
La 3a Cursa Noc
turna Sport Ciutat
de L’Hospitalet se
rà el plat fort de la
programació es
portiva de les Fes
tes de Primavera.
La cursa es dispu
tarà el dissabte 28
d’abril. Hi haurà
una primera carre
ra de cinc quilòmetres que sortirà
a les 20.15h i una segona de 10 a
partir de les 21h. Les dues sortiran
i arribaran a la plaça d’Europa, prop

del Centre Comercial Gran Via 2.
Les inscripcions costen entre 6 i
12 euros i es poden fer per internet
o de forma presencial als polies
portius de la ciutat i en diverses
botigues d’esports de L’Hospitalet,
Barcelona i Cornellà (per a consulta
d’establiments o inscripció en línia,
vegeu l’adreça al final). Les inscrip
cions es tancaran quan s’arribi als
6.000 participants, i donaran dret a
una samarreta tècnica commemo
rativa, dorsal personalitzat, bossa
d’obsequis, avituallament i una festa
amb música en directe i àpat de
carbohidrats en finalitzar la cursa.
També es podrà descarregar per
internet un diploma de participació
amb el temps aconseguit. Hi haurà
trofeus per als tres primers classifi
cats de cada categoria.
La cursa s’ha convertit en un re
ferent a la zona metropolitana ja que

a la popularització d’aquest esport
s’hi afegeix el matís de córrer en ho
rari nocturn, fet poc comú en aquest
tipus de proves. Cal recordar que
l’ordre de sortida es farà en funció
dels temps acreditats pels corre
dors en la inscripció i verificats pels
organitzadors.
Altres actes esportius
El programa festiu preveu altres
actes, com les jornades de portes
obertes als poliesportius de la ciu
tat, els dies 21 i 22 d’abril, per a
totes les edats. Cal destacar que a
la instal·lació del Centre, el dissabte
21 a les 11h organitzaran una clas
se d’aeròbic per a totes les edats.
Al mateix temps, davant d’aquest
poliesportiu hi haurà força animació
perquè el mateix dissabte s’han pre
vist algunes altres activitats. El grup
SIFU organitzarà entre les 10 i les

12h la 10a Jornada Lúdica Di Ca
pacidad, amb activitats esportives i
tallers lúdics d’especial interès per a
les persones amb alguna discapaci
tat. També la gent gran tindrà el seu
Espai de joc motriu, de 10 a 14h. I
a les 11h s’ha convocat també en
aquest punt una de les caminades
saludables, adreçada a totes les
edats. I a la tarda del dissabte, de
17 a 19h, també davant del Polies
portiu del Centre, s’organitzarà una
mostra d’esports artístics.
El Club Muntanyenc L’H també
obrirà dissabte 21 les portes de
la seva seu (c. de la Reforma, 5, al
Centre, molt a prop del poliesportiu)
i oferirà tallers de material de munta
nya per a infants, i d’escalada i ex
cursionisme per a totes les edats. y

i

http://www.cursanocturnalh.cat/

Tristor en caure contra l’Helvetia

Cuenca, més els dos cops de càs
tig i dues transformacions d’aquest
últim, van ser insuficients per eixugar
l’avantatge dels sevillans.
El Rugbi L’Hospitalet milita
aquesta temporada a la Divisió
d’Honor B i podria descendir a
la Primera Nacional si no supera
aquesta segona i última eliminatòria
que es jugarà a doble partit.
El tècnic de l’equip, Diego Go
doy, s’ha queixat del mes de lapse
entre una eliminatòria i l’altra, fet que
complica la preparació i fins i tot pot
afavorir la marxa d’algun jugador.
Godoy assegura que aquesta dar
rera oportunitat s’ha de “preparar
psicològicament molt bé”. El tècnic
creu que per joc la Divisió d’Honor
B és la categoria en la qual hau
ria d’estar la propera temporada
l’equip, però “per experiència, disci
plina i compromís –diu Godoy– no
sé si mereixem jugar en aquesta
categoria”. y

