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Solucionat l’enfrontament
Villaécija-Federació
La nedadora podrà continuar amb el seu entrenador particular
La nedadora del CN L’Hospitalet
Erika Villaécija ha solucionat els
seus problemes amb la Federa
ció Espanyola de Natació. Aques
ta ha aceptat que l’entrenador
particular de Villaécija –acomia
dat per la federació– la pugui
acompanyar a les competicions.
La nedadora havia qüestionat la
seva presència en els jocs olímpics
del 2008. Precisament, Villaécija i la
seva companya de club, Mireia Bel
monte, han estat convocades amb la
selecció espanyola per participar en
l’Open de Paris-LEN.
Al tancament d’aquesta edició
de L’HOSPITALET es disputen els
Campionats d’Espanya absoluts a
les Piscines Picornell de Barcelona.

La saltadora Anna
Pujol es va proclamar
campiona d’Espanya
en les modalitats de
salts de trampolí d’1
i 3 metres en l’estatal
celebrat aquest mes
D’altra banda, la saltadora de tram
polí del CN L’Hospitalet, Anna Pujol,
debutarà el 25 de juliol al Campionat
d’Europa de salts en la modalitat d’1
i 3 metres després d’una temporada
sensacional, ja que es va proclamar
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L’equip de natació amb aletes del Bellsport que s’ha proclamat campió de Catalunya

doble campiona d’Espanya en l’es
tatal celebrat a les piscines del CN
Metropole de Las Palmas el 14 i 15
de juliol. A més, Pujol va ser la gran
triomfadora del Trofeu Internacional
de Salts Ciutat de Barcelona, on es va
imposar en les modalitats de trampo
lí d’1 i 3 metres.
Al Campionat d’Espanya júnior i
absolut, la nedadora de l’AE Bellsport
Mireia Ferrándiz ha guanyat la me

dalla de bronze en 800 escafandre.
L’AE Bellsport ha estat l’11è classifi
cat. També han destacat les quartes
posicions de Carlos Ruiz i Marta
García en 50 apnea i 400 superfície,
respectivament. En 400 superfície,
Marta García s’ha quedat a mig segon
de la medalla.
Per la seva banda, la secció
de natació amb aletes de l’AE Bell
sport s’ha proclamat campiona de

Catalunya i de la Lliga Catalana. En
el Campionat de Catalunya va sumar
39 medalles. En el Campionat d’Es
panya infantil i cadet, va ser setena.
L’equip hospitalenc va aconseguir
sumar 12 medalles. Cal destacar
les segones places de Daniel San
tos en 800 superfície, de Carlos
Melenchón en 100 superfície, i de
Laura Carreño en 400 superfície.
# j . m . / o. m .

L’Hèrcules
L’Hospitalet
continua
a la Divisió
d’Honor
L’Hèrcules L’Hospitalet seguirà
a la Divisió d’Honor de beis
bol després d’haver salvat la
categoria matemàticament a
dues jornades per al final de la
competició. L’equip de Cande
lario Díaz va haver de disputar
la fase de permanència a la mà
xima categoria, ja que va acabar
la primera fase amb 8 victòries i 12
derrotes. Tot i això, els hospitalencs
van entrar a la segona fase com a
segon classificat i amb moltes op
cions de salvar-se còmodament. El
doble triomf al camp del Rivas de
Madrid ja li va donar virtualment la
permanència.
La incògnita s’obre ara per a
l’entitat que presideix Juan Luis Gi
ménez de Cisneros davant la decisió
de la Federació Espanyola d’obligar
tots els clubs de Divisió d’Honor a
disputar el seus partits com a local
en terrenys de gespa.
A banda del primer equip de
beisbol, l’Hèrcules també tindrà la
propera temporada el seu equip
de softbol a la màxima categoria
després de la permanència que han
assolit les noies de Natàlia Galvín.
De moment no hi ha cap previsió
per instal·lar gespa artificial al camp
de la Feixa Llarga.
Pel que fa al beisbol base, dos
equips de l’Hèrcules L’Hospitalet, el
sènior B de Primera Divisió i el juve
nil, han disputat aquesta temporada
el play off final del Campionat de
Catalunya. Per últim, l’equip cadet
de sofbtol ha estat setè al Campio
nat d’Espanya. # òscar milla
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