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15 de desembre del 2014 DIARI DE L’HOSPITALET

El Municipal fue un muro contra la
violencia, pero no contra el Atlético
Fútbol. El Hospi,
con tres goles en
contra en la Copa
ante los madrileños
Un muro. El estadio de L’Hospitalet fue un muro contra la violencia
en el encuentro de ida de la Copa
del Rey entre el Hospi y el Atlético
de Madrid. Pese a que el partido
había sido declarado de alto riesgo
horas antes, ambas aficiones dieron
un ejemplo de convivencia y de civismo. También sobre el cesped se
montó un muro, el Hospi se plantó
ante su portería y durante una hora
aguantó las embestidas del rival. Finalmente, sin embargo, los teóricos
suplentes de Diego Simeone impusieron su calidad y ganaron por 0
a 3 (tantos de Griezmann, Gabi de

Ambos equipos posaron juntos con una camiseta que portaba un lema en contra de la violencia en el fútbol

penalti y Cebolla Rodríguez). Pese
a la lluvia, unos 4.500 espectadores
presenciaron el encuentro en las
gradas. Los dos equipos saltaron al
campo con una camiseta alusiva al

rechazo de la violencia en el fútbol,
tras la muerte de un seguidor del
Deportivo días antes.
Durante la jornada, el expresidente del Hospi, Miguel García, fue

Compte enrere per al Poliesportiu de Gornal
Esport per a tothom. S’acaba d’obrir una
seu al centre cívic del barri per poder fer
la preinscripció també de forma presencial
El nou punt d’inscripció permet lliurar el formulari en format de paper a
aquelles persones que no disposen
d’ordinador amb accés a internet, ja

que des d’octubre aquest tràmit es
pot fer en línia a través del web del
poliesportiu (pmgornall-h.cat). Fins
ara, per aquest sistema s’havien pre-

inscrit ja més de dues mil persones.
El nou poliesportiu tindrà capacitat
per a 4.000 abonats.
El nou espai per a la preinscripció física ja funciona al Centre Cívic
Gornal (av. de Carmen Amaya, 4).
Els interessats disposaran dels formularis de preinscripció que podran
dipositar allà mateix.

nombrado presidente de honor, y el
jugador Iván Hammouch colgó las
botas y pasa a la secretaría técnica.
La vuelta de la eliminatoria, el miércoles 18 en el Vicente Calderón. y

Un cop fet el tràmit es contactarà
amb els futurs usuaris per tal d’in
formar dels passos que cal seguir
per formalitzar la inscripció definitiva.
Els preus van des dels 18 euros
mensuals de l’abonament jove per
al cap de setmana fins als 42,35
euros de la quota total per als adults.
Entremig hi ha una dotzena d’abonaments diferents segons horaris,
edat o col·lectiu al qual va dirigit, a
més de descomptes i ofertes. y

Atletisme

Convocada la
quarta cursa
popular
de l’ISS L’H
L’ISS L’Hospitalet Atletisme, en
col·laboració amb la fundació Pere
Suñé, organitza el proper 21 de desembre la quarta edició de la cursa
popular de 5 km de L’Hospitalet.
Es tracta d’una competició oberta
a tothom, a partir dels 6 anys. Els
participants es dividiran en tres curses, dues d’infantils (a les 10h pels
nascuts del 2001 al 2004, i a les
10.20h pels nascuts del 2005 al
2008) d’un quilòmetre de recorregut, i una per als nascuts el 2000 i
abans. Aquesta última tindrà 5 quilòmetres de distància i és oberta a
participants amb discapacitat.
Les curses sortiran dels voltants
del poliesportiu de L’H Nord, i transcorreran pels carrers de la zona.
L’arribada serà a la pista d’atletisme
del mateix poliesportiu.
Les inscripcions es tancaran el
17 de desembre, o quan s’arribi al
miler de participants. El preu de les
inscripcions va de 4 a 12 euros, i
inclou l’avituallament i una bossa
d’obsequis. Els tres primers de cada
categoria rebran un premi i, en el
cas dels infantils, quan no pertanyin
a un club se’ls lliurarà una beca
per a l’escola d’atletisme de l’ISS
L’Hospitalet durant la temporada
2014-2015. y

