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Entrevista
molt de temps vinculada a L’Hospitalet i
al seu esport. Aquesta dedicació, el seu
compromís amb l’esport català i el fet

Yolanda Españó és la vicepresidenta
segona del Rugby Club L’Hospitalet.
Aquesta barcelonina de 52 anys porta

d’haver estat la primera dona directiva
al seu club li han suposat una menció
honorífica a la recent Nit de l’Esport

“El rugbi és l’esport menys
masclista que m’he trobat”
Enric Gil Meseguer

- Què li ha semblat la menció
honorífica a la Nit de l’Esport?
- Va ser una autèntica sorpresa, no
m’ho esperava, em va emocionar i
em va fer moltíssima il·lusió.

de què feien les dones en l’esport.
Però també crec que de vegades
les dones hauríem de ser més insistents, donar un pas endavant i exigir
ser allà on ens toca.
- I això que les dones fan cada
vegada més esport...
- Curiosament el rugbi és l’esport
menys masclista que m’he trobat.
Les dones som molt ben acollides
i les jugadores, respectadíssimes.
També s’ho han guanyat molt perquè els èxits esportius del rugbi
femení, tant en l’àmbit català com
es
panyol, superen els masculins.
So
bretot a mi m’agrada molt en
categories sots 16 i inferiors, que
juguen nois i noies, el respecte que
els nois tenen a les jugadores.

- Des de quan està vinculada al
món de l’esport?
- Pràcticament tota la vida. A l’esport
escolar, des que els meus fills van
començar a anar al col·legi em vaig
vincular a l’AMPA i m’encarregava
dels temes d’esport. Sempre he estat una gran seguidora dels temes
esportius, i també per la meva feina
–treballo a Radio Marca–. És a dir,
que a casa l’esport forma part de la
nostra forma de vida, tots en fem i el
vivim intensament.

- Com es troba el club avui?
- Tenim el primer equip a la segona màxima categoria nacional, una
cosa molt i molt difícil. Tenim equips
de base a totes les categories, cosa
també molt difícil. Tenim una escola
que està fent un treball maquíssim. I
tenim dos equips femenins, un sènior i un sots 18 (pocs clubs el tenen).

- I la vinculació al Rugby L’H?
- L’Hospitalet és una ciutat amb la
qual sempre he tingut molta relació,
molts amics, tinc família aquí... I el
rugbi va ser perquè el meu fill quan
tenia 12 anys va decidir fer un canvi
d’equip de rugbi i aquí el van convidar a venir, l’any 2002. A casa meva
el voluntariat és també una part de
la nostra vida, hem estat vinculats a
les AMPA; a la FAPAC; al Consell
de l’Esport Escolar de Barcelona,
on sóc vocal, i en arribar al Rugby
L’H de la mà de Domènec Rodrí-

- Parli’ns de la vessant solidària
del Rugby L’Hospitalet.
- Al club donem molta importància
a l’activitat social. Estem molt vinculats a l'activitat de la ciutat, per
exemple participem a les festes de
Bellvitge, i al llarg de la temporada fem diferents accions solidàries
com participar al Dia Mundial de la
SIDA, a la Marató de TV3, en recollides d’aliments o fem donacions de
sang; i ara també farem una acció
amb motiu del Dia Mundial contra la
Violència de Gènere. y

“A casa, l’esport
forma part de la
nostra vida, tots
en fem i el vivim
intensament”
n

guez, també hi vaig col·laborar. Els
portava els temes de comunicació,
perquè sóc publicista, i després em
va convidar a estar amb ell a la junta
directiva. La meva sorpresa va ser
assabentar-me que era la primera
dona que entrava en una junta.
- Per què no n’hi ha més?
- En totes les entitats que he estat

i estic tinc presidents, homes que
confien en dones per a tasques de
responsabilitat. En el Rugby L’Hospitalet, darrera meu han arribat dues
mares més, una és coresponsable
de l’escola esportiva i abans una altra mare n’era la directora. És a dir,
tenim càrrecs de responsabilitat. El
món de l’esport sempre ens ha costat a les dones per aquells prejudicis

Baloncesto

El Galatasary participará por primera
vez en el Torneo Júnior del CB L’H
Además del equipo turco, otros siete clubes jugarán en el torneo que organiza el CB L’Hospitalet del 4 al 6 de enero, según ha avanzado la entidad recientemente. En el grupo A, junto al Galatasaray, estarán Real Madrid, Sevilla
y CB L’Hospitalet. En el grupo B de competición para la primera fase han sido
encuadrados Joventut de Badalona, ASVEL Lyon-Villeurbanne (Francia), FC
Barcelona y Olímpic de Ljubliana (Eslovenia). y

Atletismo

Fútbol sala

El ISS L’H cubre
las bajas para
seguir en la élite

Sergio Lamaña
debuta al frente
del Bellsport

Con la nueva temporada de clubes
en puertas, el ISS L’H Atletisme cubrirá las bajas de Victoria Sauleda
(campeona de España promesa de
800), de la capitana Oyidiya Oji (se
retira) y de Carles Segovia (se retira
por motivos laborales) con las incorporaciones de velocistas como Oriol
Madí, Oriol Sans y Marie Stephanie
Thomas. El resto de atletas han podido ser renovados. El objetivo es
mantener la División de Honor femenina y hacer un buen papel en la
Primera División masculina. y

Ex jugador de la entidad, Lamaña
afronta su primera experiencia como
entrenador del primer equipo. El
nuevo técnico dirigía hasta ahora el
equipo infantil del Bellsport. Substituye en el senior a Xavier Ruiz, que
se ha visto obligado a dejar el cargo
por motivos laborales. Sergio Lamaña debutó con victoria ante el Montcada, rival directo en la zona baja de
su grupo de Segunda B. Al cierre de
este número y bajo su dirección, el
Bellsport también había sumado un
empate y una derrota. y

