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Reconeixement a l’AESE per
25 anys d’esports aquàtics
El president de l’entitat recull a Madrid la distinció atorgada per la Federació Espanyola de Natació
el guardó suposa “un agraïment
a la nostra història, som un club
que sempre ens hem esforçat per
servir la nostra ciutat però sobretot i
molt especialment el barri de Santa
Eulàlia”.

El Grup Natació
Santa Eulàlia,
l’antecedent de
l’AESE, va iniciar
la natació federada
al barri ara
fa 25 anys

La natació a Santa Eulàlia ha
compler t 25 anys de la mà
de l’Agrupació Esportiva Santa
Eulàlia (AESE). Els 21 anys de
trajectòria de l’actual AESE més
els quatre anteriors d’un dels
seus clubs fundadors, el Grup
Natació Santa Eulàlia, han estat
reconeguts ara amb una distinció
per la Reial Federació Espanyola de
Natació.
La federació, que cada tempora
da distingeix en un acte a Madrid els
seus esportistes i clubs guanyadors
i aquells que celebren aniversaris
destacats, ha premiat la trajectòria
de la natació i, posteriorment, del wa
terpolo en els darrers 25 anys en el
barri de Santa Eulàlia.
Els primers temps de la natació a
Santa Eulàlia van venir de la mà del
Grup Natació Santa Eulàlia, presidit
per Baltasar Paradelo i que amb el
pas dels anys es va fusionar amb
altres entitats del barri per fundar la
AESE. Actualment l’entitat compta
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Jordi Blasco a la sala de trofeus, a les mans té la placa pels 25 anys de natació al club

amb cinc seccions: waterpolo, at
letisme, bàsquet, judo i gimnàstica
artística.
En l’acte de lliurament de trofeus
va assistir el president de l’Agru
pació Esportiva Santa Eulàlia, Jordi
Blasco, que va rebre el guardó pel
25è aniversari de mans del presi
dent de la Federació Catalana de
Natació i vicepresident de la Fede
ració Espanyola, Lluís Bestit.
Jordi Blasco, que abans de ser

president va ser el responsable de
la secció de waterpolo del club, es
va mostrar molt satisfet per rebre
aquest premi per la trajectòria de
l’entitat. Blasco va voler recordar
els presidents que ha tingut el club
en aquest quart de segle, Ricard
Caraltó, Josep Augué, Esteve Pérez,
Lluís Piera i Baltasar Paradelo, i va
elogiar la tasca de tots els que s’han
dedicat a promoure la natació a
Santa Eulàlia. Blasco va afirmar que

L’equip masculí de
waterpolo, entrenat per Xavi
Domínguez, ha començat
amb bons resultats la
temporada a Segona
Nacional, guanyant l’històric
CN Catalunya

Felipe Sanchón es
el ariete de un Hospi
ascendente

Míriam Ortiz
participará en el cross
sub-23 de Italia
La atleta del ISS L’Hospitalet Atletisme Míriam Ortiz se ha clasi
ficado para participar en el campeonato de Europa sub-23 de
cross que se disputará en Italia
el próximo 10 de diciembre. Míriam Ortiz ha conseguido esta
clasificación al ser segunda en la
categoría de promesas del pres
tigioso cross de Sortià y al vencer
en el cross de Vilas de Castellar.

Ya ha marcado 9 goles en 14 jornadas
los dos únicos jugadores que de
momento han disputado todos los
encuentros como titulares, si bien
Sanchón ha sido sustituido en seis
ocasiones. Otros dos jugadores,
Axel y Larios, también han jugado
en todos los encuentros de liga
aunque no siempre han salido en el
once inicial.
La buena racha de Felipe San
chón coincide con la excelente
marcha del Hospi que por sexta
semana consecutiva ocupa plaza de
promoción de ascenso a la Segun
da División A. Por el momento, los
números del equipo que dirige Juan
Carlos Oliva son inmaculados, cinco
victorias, ocho empates y solamen
te una derrota. A pesar de ello el
míster ribereño no quiere hacer cál
culos de futuro “todavía queda todo
un mundo para que esto se acabe y
tienen que pasar aún muchas cosas”.�
# jordi mèlich

Sexta posición para
Víctor Manuel Carrasco,
en motos supersport

Gabriel Cazado

El Centre d’Esports L’Hospitalet
ha encontrado este año en Feli
pe Sanchón el goleador que
todo equipo puntero necesita.
Al cierre de esta edición de
L’HOSPITALET, Sanchón com
parte la primera posición de la
lista de máximos goleadores
de la categoría con el ariete del Llei
da Tevenet. Los dos han marcado
nueve goles en las catorce jornadas
que se han disputado hasta la fe
cha, aunque el ribereño, y este es
el dato que lo distingue, ha hecho
diana en ocho jornadas distintas.
Felipe Sanchón, de 24 años de
edad, ha llegado cedido del FC Bar
celona aunque también ha militado
en el Figueres y el Girona, donde
marcó la pasada campaña 24 goles.
A pesar de su peso específico en el
equipo, Sanchón es un ariete tími
do que rehuye los protagonismos.
Junto con el portero Eduardo, son
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Per cert que l’equip masculí de waterpolo de l’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia ja ha començat una nova
temporada. El conjunt que enguany
entrena Xavi Domínguez milita a
Segona Nacional i ha iniciat amb
molt bon peu la lliga guanyant en la
primera jornada a la piscina de l’his
tòric Club Natació Catalunya.
L’AESE afronta aquesta campa
nya sense el tècnic amb el qual van
guanyar l’ascens, David Pueyo, però
amb il·lusió renovada. La incorpora
ció de David Cuscó, procedent del
Club Natació L’Hospitalet, ha estat
un dels fitxatges destacats i ha de
ser la referència per a l’equip de
Segona Nacional.
L’entrenador Xavi Domínguez
creu que “la salvació és el principal
objectiu, som un equip modest i hi
ha equips que s’han reforçat molt
bé, encara que nosaltres també”.
El tècnic de l’Agrupació Esportiva
Santa Eulàlia també espera molt
dels seus jugadors i afegeix que “tot
i que la salvació és la nostra prime
ra meta també lluitarem per poder
igualar el resultat de la temporada
passada, en què vam ser quarts”.
# òscar milla

Felipe Sanchón en uno de sus últimos partidos

El piloto de motociclismo de
L’Hospitalet Víctor Manuel Ca
rrasco, con una Honda, ha fina
lizado en sex ta posición del
C amp e ona to de E sp aña de
velocidad en la categoría de
supersport. En las siete carreras
disputadas hasta el momen
to, Víctor Manuel Carrasco fue
segundo en Albacete, en tres
acabó en los puntos y en otras
tres tuvo que abandonar.

