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Ascens de
l’AESE en un
any històric

Les fèmines del Club
Talma L’H, campiones
de Catalunya sots 21
El Club Talma de L’Hospitalet
s’ha proclamat campió de Catalunya sots 21 de taekwondo per
equips femenins. En aquesta
competició, disputada a Barcelona, cal destacar l’or de Janira
Rivera, la plata de Laura Úbeda
i Zaira Rivera, i el bronze de
Mireia Rivera. En el campionat
de Catalunya cadet, el Talma va
sumar tres medalles, un or i dos
bronzes.

Gran temporada del bàsquet de la ciutat
el primer equip i ha complert a la
perfecció la tasca d’un filial. No és
l’únic ascens al qual aspira el club
de Santa Eulàlia ja que el sènior femení de Miguel Ángel Platel també
té moltes opcions de pujar a la Primera Catalana, i arrodoniria un any
històric per l’AESE.
El Tecla Sala ha estat l’altre gran
protagonista, amb els ascensos dels
dos sèniors masculins. El primer
equip, entrenat per Lluís Folch, ha fet
també una temporada brillant i ha
aconseguit pujar a la Segona Cata lana quan falten moltes jornades
per a la final. El Tecla Sala B de Carlos Algora ha protagonitzat una de
les batalles més interessants de la
temporada i ha lluitat fins l’últim se gon amb el Sant Josep Obrer per
liderar el seu grup de Campionat de
Catalunya B. Al final, la balança es
va decantar cap als del Centre, amb
els mateixos partits guanyats que
els de Pep Calderón però amb millor bàsquet average. En tot cas, els
dos equips compartiran categoria
l’any vinent, la 3a Catalana.

Nou èxit de participació a la
Milla Urbana de Santa Eulàlia,
organitzada per l’AESE, que

Milla urbana

L’AESE celebra l’ascens després de guanyar el JAC Sants

L’últim gran ascens és el del
sè nior femení de l’AE L’Hospitalet,
a Primera Catalana. En el cas del
conjunt de Les Planes, és el premi a
molts d’esforços, en una temporada
on també cal destacar la presència
del júnior femení a la Final a 4 del
Campionat de Preferent.

Quan encara no s’ha confirmat
el fi nal de temporada per a altres
conjunts de la ciutat, el sentiment
destaca la temporada 2009/2010
com una de les millors del bàsquet
territorial. Un fet que no deixa de
constatar la bona salut de l’esport
de la cistella a L’H. # ANDRÉS RUBIO

Sandra Troyano, atleta de l’ISS
L’Hos pitalet Atletisme, es va
proclamar campiona de la cursa
absoluta del X Gran Premi de
Mar xa Trofeu Ramon Batalla-Primer Trofeu Ciutat de Rubí. En categoria masculina, cal destacar
la bona actuació d’un altre atle ta del club hospitalenc, Marc Guerrero, que va finalitzar en segona
posició a la classificació general
masculina.

Els Pioners acaben
primers la fase regular
de futbol americà
Els Pioners de L’Hospitalet han
fi nalitzat en primera posició la
fase regular de la Lliga Nacional
de futbol americà. Ara, els homes de Teo Polanco hauran de
disputar els play off per intentar
guanyar el campionat, amb el
factor camp a favor gràcies al
lideratge. El conjunt hospitalenc
també està pendent de classifi car-se per les semifi nals de
l’EFAF Cup.

L’equip filial de la
Unificación puja a
la Segona Territorial

GABRIEL CAZADO

va aplegar multitud d’atletes
i veïns de L’Hospitalet. Khalid Merroune, en categoria
masculina, i Anna Bové, en
categoria femenina, van ser
els grans triomfadors d’una
competició que any rere any
es consolida com una de les
proves atlètiques de refe rència. A més, cal recordar
que aquest any la Milla Urbana de Santa Eulàlia ha
estat solidària, aconseguint
gran quantitat de material
escolar per la població de
Nouadhiou, a Mauritània, a
través de l’ONG Asomobe.

L’atleta Sandra Troyano
guanya el Ciutat
de Rubí de marxa
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La temporada 2009/2010 del
bàsquet de la ciutat està sent
una de les més exitoses que
se’n recorden, amb nombrosos
equips que han aconseguit
pujar de categoria. El club més
destacat ha estat l’AESE, que
ha aconseguit pujar els seus
dos equips sèniors masculins.
Especialment important és
la promoció del primer equip,
entrenat per Cristóbal López,
que l’any vinent jugarà a la Copa Ca talunya, la màxima categoria del bàsquet català. Un ascens que culmina
el treball d’un grup de jugadors que
han compartit vestidor durant molts
anys i que sempre s’havien quedat
a les portes de poder estar a la
Copa Catalunya.
De la seva banda, l’AESE B estarà a Tercera Catalana després d’una
brillant temporada, en la qual ha
liderat la competició des del prin cipi i ha aconseguit l’ascens a falta
de moltes setmanes abans de la
final. A més, el conjunt de Javi Espinosa ha col·laborat activament amb

C
O
M
P
E
T
I
C
I
Ó

La Unificación Bellvitge B ha
aconseguit pujar de categoria,
després de finalitzar en segona
posició el grup 16 de la Tercera
Territorial de futbol. L’equip de
Paco Bonilla ha realitzat una
temporada quasi perfecta, amb
una única derrota a l’última jornada. El primer equip de la Uni ficación Bellvitge també té opcions d’aconseguir pujar de ca tegoria.

