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Natación

Futbol sala

Se trata del Trofeo Ciutat de L’Hos
pitalet de natación, que llega a su 30
edición y que forma parte del Circuito
catalán. Se disputará en las Piscinas
municipales, el sábado 1 de julio en
sesiones de mañana (eliminatorias) y
tarde (finales). En waterpolo, el pri
mer equipo masculino del CN L’H se
ha quedado a un paso del ascenso a
la Segunda Nacional, tras perder la
final de su grupo de ascenso ante el
Vallirana, en un partido que se deci
dió en la tanda de penaltis. y

Obituario

Llucià Clavero
deja huérfano el
deporte de L’H
Era el socio número 1 del CB L’Hos
pitalet y fundador del Club Natació
L’Hospitalet. Clavero ha muerto a
los 97 años, después de toda una
vida relacionada con el deporte de la
ciudad: estuvo en los inicios del club
de baloncesto, del que llegó a ser
directivo en las décadas de 1950 y
1960, y en 1971 fundó y presidió el
CN L’Hospitalet, que nacía gracias a
la construcción de la nueva piscina
municipal. y

cedida per Black Demons / M. Dolores Morales

El CN L’H prepara
su torneo para el
sábado 1 de julio

L’equip local de futbol americà va perdre la final de la Sèrie B a Madrid contra els Black Demons

Els Pioners de L’H retornen a
la Sèrie A dos anys després
Futbol americà. Tot just han completat una
ràpida renovació del primer equip i Pioners s’ha
tornat a situar en la lliga dels millors
Dos anys després, Pioners torna a
la Sèrie A de la Lliga Nacional de
Futbol Americà. Aquell club que va
ser capaç de guanyar quatre lligues
consecutives ha passat el seu par
ticular infern a la Sèrie B, tot coin
cidint amb un relleu generacional
en l’equip. Però això s’ha acabat.
L’equip de Ramon Figueroa ha asso
lit l’ascens de categoria i ha acabat
segon després de perdre la final de
la lliga contra els Black Demons de
Madrid per 41 a 27.

Malgrat la derrota en la final, la
temporada en el seu conjunt ha es
tat qualificada com a excel·lent pel
president del club, David Castillo. El
responsable de Pioners considera
que “s’ha aconseguit formar una
família amb aquest equip, que és el
que es necessita en aquest esport”.
En aquests dos anys a la sèrie B,
Pioners ha completat el relleu ge
neracional: “la base d’aquell equip
campió de Pioners que va aconse
guir quatre lligues consecutives es

va retirar just abans de baixar a la
Sèrie B, i formar un altre equip amb
aquelles característiques ha estat
un treball constant però ràpid, i aquí
estan els fruits”, explica Castillo.
President i entrenador veuen
un equip amb molt de recorregut
a la sèrie A. Tot i això, també són
conscients que caldrà treballar més
en la categoria superior, i s’hauria
de reforçar la plantilla ja que l’equip
“flaqueja en la línia, necessitem gent
de pes”, conclou el tècnic.
El club també espera a mitjà ter
mini el camp que els allotjarà, amb
el club de beisbol de l’Hèrcules L’H,
a la Feixa Llarga, instal·lació que els
permetrà una major estabilitat. y

Bellsport
i AECS
mantenen
categories
L’equip masculí de l’AE Bellsport ha
tancat la seva temporada de futbol
sala després de disputar la Copa
Catalunya, en la qual ha superat tres
rondes per caure en els quarts de
final davant del Manresa per 3 a 4
i quedar-se a les portes de jugar
contra un dels grans, Barça o Santa
Coloma. Pel que fa a la lliga, l’equip
de Sergio Lamaña ha fet una cam
panya sense ensurts, tot i que no
gaire reeixida. Els de Bellvitge han
quedat en la vuitena posició, al bell
mig de la classificació de la Segona
Nacional B. Una ratxa de sis derro
tes consecutives en el tram final de
la lliga els ha impedit un lloc millor.
Quant als equips femenins, a
la Segona Nacional l’AECS ha
complert els objectius i no ha patit
per mantenir la categoria ja que ha
acabat en la novena posició dels
15 participants en la lliga de plata.
L’equip, això sí, va canviar d’entrena
dor a meitat de temporada i Carlos
Romo n’ha acabat portant la direc
ció. I a la Divisió d’Honor catalana,
el Bellsport també ha aconseguit la
permanència, malgrat les nombro
ses lesions al llarg de la temporada,
i ha acabat en la desena posició
dels 14 clubs participants. y

