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L’ISS Atletisme trampeja la crisi
econòmica i manté el nivell
Poques baixes i alguns fitxatges per als seus equips de la nova temporada
L’ISS L’Hospitalet Atletisme ja té
nou equip per a aquesta tem
porada que tot just acaba de
començar. Els directius del club
han aconseguit que la seva mi
llor atleta, l’olímpica Laia Forca
dell, continuï en l’equip femení,
així com també la paralímpica
Eva Ngui. També han renovat
la jove Oyidiya Oji, qui complirà
així la seva primera temporada
completa al club amb la nacio
nalitat espanyola, i gairebé tota
la resta de components de la
passada temporada, amb les ex
cepcions de la velocista Andrea
Díez i la llançadora de javelina Ester
Gutiérrez. Per contra, s’incorporen
la jove velocista Bea Indurain proce
dent del club associat de Mollet, i
Marta Galimany, destacada corredora
d’obstacles.
Pel que fa als nois, només s’ha
produït una baixa, la de l’especialista
en 400 Daniel Pedro García, però
s’acaba d’incorporar el campió honga
rès de 200 llisos Gábor Pásztor, una
de les màximes promeses de la ve
locitat europea. L’objectiu de l’equip
femení serà mantenir la categoria
de Divisió d’Honor, mentre que el
del masculí serà intentar l’ascens a la

La AESE organizará una nueva
edición de su Torneo de Baloncesto Infantil Masculino los próximos 6, 7 y 8 de diciembre. En
esta edición participarán ocho
equipos, divididos en dos gru
pos. En el A se integran Regal
FC Barcelona, MMT Estudiantes,
Albert Disseny CB, Unió Manre
sana y BC Tecla Sala, mientras que el grupo B estará formado por DKV Joventut, CB Pa
mesa Valencia, CB Sant Josep de
Badalona y el equipo del club orga
nizador.
La competición se iniciará el sá
bado 6 de diciembre por la mañana,
las semifinales se han programado
para la tarde del domingo día 7 y
la final, el concurso de triples y la
entrega de trofeos conformarán la
matinal del lunes 8 de diciembre. El
encuentro final se disputará a partir
de las 12h. Los partidos se jugarán
en el polideportivo de Santa Eulàlia.
El encuentro entre AESE y DKV Jo
ventut abrirá el torneo el sábado a
las 9.15h, mientras que el Tecla Sala debutará ese mismo día a las
12.15h ante el Regal FC Barcelona. El torneo llega este año a su de
cimonovena edición. # redacción
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XIX Torneo de
Básquet de
la AESE, entre
el 6 y el 8
de diciembre

L’equip femení de l’ISS Atletisme per a la nova temporada

màxima categoria amb un equip més
experimentat que l’any passat.
El club hospitalenc va concloure
la temporada passada la campanya
més completa de la seva història en
acabar en la sisena posició d’Espanya,

segons la classificació elaborada per
la Federació Espanyola d’acord amb
els resultats dels campionats d’Es
panya a partir de la categoria cadet.
Un lloc basat especialment en els
resultats dels seus equips de base,

que també han aconseguit incorpo
rar nous esportistes. Ara mateix, l’ISS
L’Hospitalet Atletisme té els millors
equips de base a Catalunya i un dels
millors d’Espanya, amb gairebé doscents joves atletes. # e. gil

