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ESPORTS

Francisco José Hervás del CN L’Hospitalet,
segon a la Copa d’Europa de natació
El nedador del Club Natació L’Hospitalet Francisco José Hervás ha
estat sotscampió de la Copa d’Europa de llarga distància després
de la seva bona actuació a la Superfinal de la competició celebrada a la localitat alemanya de Klink. Hervás també s’ha proclamat
campió d’Espanya en les proves de 15 i 5 quilòmetres. La seva
companya del CN L’Hospitalet Maria Carbonell també ha estat
campiona d’Espanya en 15 quilòmetres.

GABRIEL CAZADO

El Club Muntanyenc
no pot coronar el
Ranrapalca

Erika Villaècija a la piscina del Club Natació L’Hospitalet

Excel·lent actuació d’Erika
Villaécija als Jocs Olímpics
celebrats a Atenes
La nedadora del CN L’H va obtenir diploma en 800 lliures
La nedadora del Club Natació L’Hospitalet Erika Villaécija no oblidarà mai els seus
primers Jocs Olímpics. La
plusmarquista s’ha coronat
com millor nedadora espanyola i continua essent una de
les m illors fondistes del
món. I més després del brillant cinquè lloc, per tant, Diploma Olímpic, en la final
dels 800 metres lliures. En
aquesta final, Villaécija va tornar
a batre el rècord d’Espanya que
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ella mateixa posseeix. La nedadora també va participar a la final
de 4 x 200 lliures, en què el relleu espanyol va assolir un més
que meritori sisè lloc, i en la prova dels 400 lliures, en què no va
poder ser a la final.
Aquests Jocs Olímpics han
tingut més representació hospitalenca, amb la participació de
l’atleta equatorià de l’Integra 2
L’Hospitalet Atletisme, Jacson
Quiñónez, que no va poder arribar a les semifinals dels 110 tan-

ques, el seu principal objectiu.
També ha tornat a una cita olímpica el fisioterapeuta de la selecció masculina de bàsquet, l’hospitalenc Toni Bové, qui no va poder penjar-se medalla al coll després que el combinat nacional
perdés en quarts de final contra
els Estats Units.
Ara arriben els Paralímpics
amb la participació dels atletes
de L’Hospitalet, Iván Hompanera,
Xavier Porras, Eva Ngui i Rosalía
Lázaro. # ÒSCAR MILLA

L’expedició del Club Muntanyenc L’Hospitalet Andes 2004
no va poder complir amb el seu
objectiu de pujar al cim del
Ranrapalca (muntanya situada
al Perú) de 6.162 metres a
causa d’uns esllavissaments
produïts en el moment de pujar. Tot i això, el viatge no ha estat en va; l’expedició dirigida
per Gerard Rodríguez va coronar dos cims menors com l’AliSinca, de 5.530 metres i l’Huapy, de 5.400.

L’Hospitalet opta a la
Trobada Mundial de
Penyes Barcelonistes
La Penya Barcelonista Collblanc-Torrassa presentarà el dijous 9 de setembre la candidatura perquè L’Hospitalet sigui
seu de la Trobada Mundial de
Penyes Barcelonistes 2005. La
penya que presideix Joan Pérez
competirà amb Còrdova i Tarragona i amb la Penya Mil·lenni,
que vol organitzar la trobada a
Brasil. La ciutat guanyadora es
donarà a conèixer durant la Trobada d’enguany que se celebrarà a Sant Adrià de Besós.

L’AEC Collblanc La Torrassa perd la categoria
de Copa Catalunya femenina per renúncia
L’AEC Collblanc La Torrassa s’ha quedat sense l’equip femení de bàsquet a la Copa Catalunya després que hagi renunciat a participar. La
falta de jugadores competitives per a aquesta categoria ha obligat l’entitat a prescindir d’aquest equip i cedir la seva plaça al Santa Eugènia
de Girona, amb la possibilitat de recuperar-la en un futur. El primer
equip femení de l’entitat militarà a Segona Catalana.

L’Hèrcules L’Hospitalet torna a
la Divisió d’Honor de beisbol
L’Hèrcules ha aconseguit l’ascens a la Divisió d’Honor de beisbol
en guanyar la fase d’ascens celebrada a Barcelona i L’Hospitalet.
L’equip va derrotar a la final al Marbella Stars per 15 a 2, assolint el
retorn a la màxima categoria del beisbol nacional. El jugador veneçolà Ricardo Javier Villegas va rebre el trofeu de millor llançador, i
Josep Grau va ser escollit jugador més valuós del torneig.

