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La Cursa Nocturna convida
a córrer a L’H per primavera
Popular. La Cursa
Nocturna de L’H
arriba a la seva
desena edició, que
celebrarà amb
algunes sorpreses
La Nocturna de L’Hospitalet arriba
el proper 13 d’abril a la seva desena
edició, que enguany celebrarà amb
una sèrie de fets especials dins del
programa: hi haurà pastís commemoratiu, una actuació musical en directe i unes quantes sorpreses que
els organitzadors no han volgut desvetllar encara. Les inscripcions ja fa
dies que estan obertes. La cursa és,
amb l’activitat sobre rodes Enroda’t,
la principal activitat del programa esportiu de les Festes de Primavera i
està organitzada per l’Ajuntament.
La carrera s’iniciarà el dissabte
13 d’abril a les 20.30h, a l’entorn
de la plaça d’Europa, i anirà per la
zona del Districte Econòmic i per
carrers de diversos barris. La Nocturna de L’H consta de dues proves,
una de 10 quilòmetres i l’altra de 5,

par-hi és de 14 anys en la prova de
5 quilòmetres i de 16 anys en la de
10 quilòmetres. També s’han previst
curses per a infants nascuts a partir
de 2006, amb distàncies entre 200 i
1.000 metres, que es disputaran entre les 19 i les 19.40h. Cal inscripció
prèvia (gratuïta), preferentment en
línia, ja que hi ha places limitades.
Quan acabi la cursa, els participants podran gaudir de música en
directe, degustació d’un plat de carbohidrats i refresc, i d’altres sorpreses. Els corredors disposaran dels
serveis habituals com guarda-roba,
avituallaments, dutxes, vestidors,
assegurança i serveis sanitaris.

Sortida de la cursa a la plaça d’Europa en l’edició 2018

que transcorren per un circuit urbà
accessible a tothom, homologat per
la Federació, amb la plaça d’Europa
com a punt de sortida i arribada. El
recorregut de la prova més llarga
passarà per la trama urbana de la
ciutat, pels barris de Santa Eulàlia,
Sant Josep i Gornal.

Les proves populars
de 5 i 10 quilòmetres
sortiran de la plaça
d’Europa el 13 d’abril
a partir de les 20.30h

Les inscripcions estan obertes
a la pàgina cursanocturnalh.cat fins
al 10 d’abril i, presencialment, al
Poliesportiu de Bellvitge i a la botiga
Decathlon de Gran Via 2 fins al 7
d’abril, o fins que s’arribi als 6.000
inscrits. Els preus van dels 11 als
16 euros. L’edat mínima per partici-

Euro per a causa solidària
El preu d’inscripció de les dues
curses principals inclou la donació
d’un euro solidari destinat al Pediatric Cancer Center Barcelona, que
impulsa l’Hospital de Sant Joan de
Déu. Es tracta d’un centre pioner a
Europa en la lluita contra el càncer
infantil que ja està construït i que ara
necessita fons per als tractaments,
la investigació i el suport als malalts
i als seus familiars. y

Buenos resultados
en la Fiesta de la
Petanca de este año
Premios. Fin de
temporada de la
Asociación de
Clubes de L’H
Los 14 clubes de la Asociación de
Clubes de Petanca de L’Hospitalet
han celebrado la Festa de la Petanca en el Palauet de Can Buxeres,
con la presencia de la alcaldesa,
Núria Marín, de diversos concejales
del Consistorio y del presidente de
la propia asociación, Juan Navarro.
En el transcurso del acto, la asociación ha entregado los premios

de los cinco torneos que organiza
anualmente.
El acto ha coincidido prácticamente con el final de las ligas federadas, que esta temporada han
deparado los ascensos del equipo
masculino de CDP Gornal, a Tercera; y del Santa Eulàlia CP y La Florida
CP, a Cuarta (en este último caso,
tras superar una promoción ante El
Castillo). En cuanto a los descensos, bajan a Quinta el CP San José
El Carrilet y el Ildefons Cerdà. En
los equipos femeninos, destaca el
subcampeonato en Primera del CP
Mediterrani-Bellvitge y el descenso
del Pubilla Casas a Cuarta.

Foto de familia, con autoridades y premiados, durante la celebración de la Fiesta de la Petanca

La petanca de L’H, con más de
2.000 deportistas, también ha cosechado éxitos en los campeonatos
de Catalunya de 2018: victoria en
el de tripletas juvenil masculino
para el Santa Eulàlia; segunda y
terceras plazas en el de tripletas
masculino para el Gran Vía, y las
mismas posiciones en el individual

femenino para Gran Vía y Mediterrani-Bellvitge.
El equipo juvenil del Santa Eulália,
además, se impuso en el campeonato de España de 2018, con Iván
Egea, Óscar Zamorano y Carlos
Revuelta. Y el equipo de Gornal (David Jiménez, Ángel Morte y Cristobal
Modesto) acabó tercero en el nacio-

nal de Segunda categoría masculina.
Los juveniles, como campeones,
volverán a competir, en junio, junto
a los juveniles del Gran Vía, que han
conseguido la clasificación. También han accedido al campeonato
nacional 2019 de Primera y Femenina, que se disputará en mayo, los
equipos del CP Gran Vía. y

