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Una medalla al nacional
reivindica la feina del CN L’H
Fa 10 anys, Mireia Belmonte aconseguia cinc rècords catalans a la
categoria de 14 anys defensant el
CN L’Hospitalet. La seva companya
Erika Villaécija en sumava tres, però
ja en categoria absoluta. Aquells rècords de Belmonte ja han estat superats, però sis de les marques que
aconseguí amb 16 i 17 anys encara
són vigents. Eren altres temps, quan
el club hospitalenc es movia entre
els grans d’Espanya.
Avui, els seus tècnics s’apliquen en la lenta i feixuga tasca de
fer escola i treure’n noves figures.

L’AESE continua
fomentant el judo
amb el seu torneig
Alguns dels millors judokes ca
talans i espanyols, així com d’altres esportistes procedents

d’Andorra i França, van acudir a
la 27a edició del Torneig de Judo
Ciutat de L’Hospitalet, organitzat
per l’AESE. En total, 150 judokes sènior i un centenar en les
categories de base van protagonitzar les dues jornades del
torneig.
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Natació. Un bronze
de Matías Aguilera al
Campionat d’Espanya
mostra la gran feina
que s’està fent al club

Joan Giralt, tècnic de l’equip, amb els nous nedadors del club

El bronze de Matías Aguilera als
100 lliures del recent Campionat
d’Espanya absolut d’hivern retorna
una mica de visibilitat al club. En la
mateixa prova, Joaquín Belza també

va arribar a la final. Quatre nedadors
i tres nedadores formaven l’equip.
Fa una dècada n’havien estat 16...
Cal destacar al nacional la presència d’Adrià Sánchez, que amb 15

anys ja va disputar cinc proves del
campionat absolut, bona mostra de
la feina que comença a donar resultats en les categories de base de la
mà de la directora tècnica Marta Flores i els seus tècnics. La temporada
anterior, Adrià tenia la millor marca
catalana de la seva edat als 50, 100
i 200 papallona en piscina curta. I
Víctor González tenia la segona en
50. També eren segon i tercer en 50
lliures, segons el rànquing federatiu.
D’altres noms destacats: Àlex
Sánchez, segon als 200 braça, vuitè
als 800 i novè als 1.500 (13 anys);
Irene López i Laia Hidalgo, entre les
vint primeres als 200 (12 anys) i en
el cas d’Irene també als 800; Tiffany
Gómez, tretzena als 200 braça (12
anys); Tània Villar, cinquena als 200
braça (11 anys), i Cèlia Rodríguez,
quarta a 200 papallona (11 anys).
Són el futur del seu club. y

Atletisme

L’H Atletisme
organitza la seva
cursa de 5 km
La tercera edició de la cursa es disputarà el 22 de desembre al matí.
També hi haurà dues curses infantils.
La prova s’adreça a tothom, transcorrerà per circuit urbà i finalitzarà a
l’estadi d’atletisme de L’Hospitalet
Nord. Les inscripcions es poden fer
al web www.5kmhospitalet.org. y

Futbol americà

Pioners guanyen
la Copa d’Espanya
davant els Dracs
Pioners de L’H han tornat a guanyar
la Copa d’Espanya, en aquesta ocasió davant de Dracs de Badalona
per 27 a 31 en una emocionant final.
És el primer títol de la temporada, tot
esperen l'inici de la Lliga Nacional
després de les festes nadalenques.y

Promoció

Els poliesportius
fan campanya per
captar abonats
Els poliesportius municipals ofereixen matrícula i un mes gratuïts als
nous abonats que s’inscriguin abans
del 31 de gener. Per a més informació cal d’adreçar-se als mateixos
poliesportius o a un estand que s’ha
instal·lat al centre comercial Gran Via
2 fins al 5 de gener. y

