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El Bellsport, entre els primers
amb el millor entrenador

que aquesta plantilla doni la sorpresa. L’equip s’ha reforçat de cara a la
segona volta amb Sergi Amores i el
jove porter Yerai Valiente, de l’Isur
Terrassa, i l’excapità Carles Pedrero, que torna a l’equip després d’un
parèntesi per motius de feina.
Lamaña, el millor entrenador
Una segona volta que l’entrenador de l’equip, Sergio Lamaña,
afronta després de rebre el premi al
millor entrenador de la categoria la
passada temporada, en la gala organitzada per la Federació Espanyola
de Futbol. El premi ha fet reflexionar
el tècnic de Bellsport sobre “els cinc
anys que porto al club, en l’oportunitat que em va donar el director
tècnic d’aleshores, que era Horacio
Álvarez, per agafar les regnes de la
primera plantilla. Van ser temps difícils, durs, però ara després de cinc
anys hi ha una recompensa”.
Un premi que vol compartir amb
els seus ajudants a l’equip i amb
l’actual directiva, i que, a més, ha
fet que molts dels seus exjugadors
s’hagin tornat a posar en contacte
amb ell per felicitar-lo, fet que l’omple de satisfacció “perquè vol dir
que es recorden de mi”.

Un xut del Bellsport en el partit que obria la segona volta i que van perdre contra la Unión Santa Coloma

Futbol sala. L’H Bellsport és tercer en
l’equador de la lliga. Sergio Lamaña ha estat
nomenat millor tècnic de la temporada anterior
L’Hospitalet Bellsport està realitzant
una bona campanya a la lliga nacional de Segona B masculina. L’equip
de Sergio Lamaña ha tancat la pri-

mera volta de la competició en tercer lloc, amb només tres derrotes
en els 15 partits disputats. Els de
Bellvitge es troben a cinc punts del

segon classificat, però a 14 del líder,
el Castelldefels.
La defensa és un punt fort del
Bellsport, que encaixa poc més de
tres gols per partit (48 en total). Fins
a tres rivals han deixat en aquesta
primera volta a zero al final del partit,
un fet relativament inusual en el futbol sala. El seu punt feble, potser, és

el rendiment a la seva pista, on han
deixat escapar fins ara vuit punts,
inclòs l’empat a tres amb el líder
en un intens i disputat partit amb
les grades del Poliesportiu Sergio
Manzano plenes.
L’ascens a Segona A no és un
objectiu prioritari per al club aquesta
temporada, però no es pot descartar

Petanca

La resta de categories
Quant als altres equips de la ciutat, a la Tercera Nacional masculina,
l’AECS ha completat la primera volta
en la tretzena posició, vorejant els
llocs de descens, mentre que a la
Divisió d’Honor catalana, l’Alhenya
és quart. A la Segona Nacional femenina, l’AECS es troba en onzena
posició, però lluny en punts de la
zona de descens. y

Atletismo

El Gran Vía trae
once campeones
internacionales

El masculino del
ISS L’H, segundo
de Catalunya

En el parque de la Alhambra, en Santa Eulàlia, se reunieron durante tres
días de enero hasta 450 jugadores
de seis nacionalidades diferentes,
incluidos 11 campeones del mundo
y continentales, para disputar en 72
pistas su I Torneo Internacional de
Petanca. En el acontecimiento, organizado por el CP Gran Vía, un tercio
de los equipos eran femeninos. Los
ganadores masculinos fueron Michael Bonnadu y Thierry Jullia, que
se llevaron premios de 2.000 euros. y

El equipo masculino del ISS L’H Atletisme se ha proclamado subcampeón de Catalunya en pista cubierta en Sabadell. El equipo femenino
acababa este campeonato de invierno en la quinta posición. Los miembros de ambos equipos lucieron
sobre su indumentaria lazos de color
lila en apoyo a la campaña contra la
violencia de género. En marcha atlética, Gemma Mora ha conseguido el
subcampeonato de España sub 20
de 5 km, disputado en Granada. y

Fútbol

Santa Eulàlia y
Cornellà ganan
la Nadal Cup
La segunda edición de este torneo
navideño organizado por la Unificación Bellvitge ha reunido esta vez a
16 equipos y cerca de 200 jugadores
de categoría prebenjamín. El campeón de los equipos con jugadores
de segundo año, el Cornellà, superó
al Manresa en la final. En los prebenjamines de primer año, el Santa Eulàlia superó en una emocionante final
al Terlenka. Los equipos de la Uni
acabaron en séptima y sexta posición,
respectivamente. y

Els jugadors del Gran Canària celebren la victòria després de rebre la copa de campions

El Gran Canària s’endú el
Torneig Júnior Ciutat de L’H
L’equip júnior del Gran Canària va
guanyar al Joventut la final del 40è
Torneig Júnior Internacional Ciutat
de L’H, amb un clar marcador de
103 a 86. El conjunt canari va ser el
més sòlid de tota la competició, tot i
perdre un dels partits de la primera
fase, davant el fluix Alba de Berlín.
El CB L’Hospitalet va fer un bon
torneig i no va accedir a semifinals
per culpa del coeficient de punts,
després de guanyar dos dels tres

partits de la primera fase. L’equip
riberenc es va haver de conformar
amb el sisè lloc, amb el trofeu de
millor entrenador per a Miki Larraz i
amb el seu escorta Isaac Mayo en el
cinc ideal del torneig.
El jugador més valuós del torneig
ha estat enguany el pivot senegalès
del Gran Canària, Khalifa Ababacar
Diop, un jugador que ja ha debutat
a l’ACB amb l’equip canari, com
altres companys de l’equip guan-

yador. A banda de Diop i Mayo, el
cinc ideal el van completar Abramo
Penè (Stellazzurra Roma), Vinicius
da Silva (Joventut) i Jovan Kljajic
(Gran Canària). En el concurs de
triples el guanyador va ser Oier
Ardanza (Gran Canària), en un duel
molt ajustat amb Isaac Mayo.
Al torneig infantil organitzat per
l’AESE el passat desembre, el CB
L’Hospitalet es va imposar al Reial
Madrid en la final per 92 a 75. y

Voleibol

El CEV L’H se
asegura la
permanencia
En la temporada de su debut en la
Primera Catalana, el equipo que dirige Jesús Molés se garantizaba la continuidad en la categoría una jornada
antes de finalizar la primera fase. Tras
superar a domicilio a la Ametlla por
2-3, el CEV L’Hospitalet se aseguraba estar entre las cuatro primeras,
que seguirán jugando por el título y
el ascenso en la segunda fase de la
competición. A falta de un partido, el
CEV L’H había sumado en esta primera fase seis victorias y siete derrotas. y

