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Dos rècords
del món al
Míting per a
discapacitats
de l’ISS L’H

L’Hospitalet
continua
somiant amb
l’ascens a
la Segona B

Fantàstica jornada atlètica la
disputada el 5 de juny al Complex Esportiu L’Hospitalet Nord
dins el 5è Míting Internacional
ISS.Gran Premi Kern Pharma
per a Atletes amb Discapacitat.
El Míting va resultar un autèntic
èxit, per les brillants actuacions esportives i per l’enorme
expectació que es va generar,
amb un públic que va omplir
el 85% de capacitat de L’Hospitalet
Nord. En una prova valedora per al
Mundial de Nova Zelanda, el més
destacat han estat els dos rècords
del món aconseguits. El primer, de
l’atleta brasiler Jonathan Santos, que
va superar la millor marca històrica
de llançament de disc, ja que va
situar el rècord en 39,20 metres.
Per la seva banda, el sud-africà
Stephanus Van der Merwe va marcar la diferència en els 200 metres
masculins, amb un temps de 23”30.
També es van aconseguir dos
rècords d’Espanya. A la prova dels
100 metres masculins, l’atleta T-12
Maximiliano Rodríguez va fer 11”01,
i a la dels 100 metres amb cadira
de rodes, José Luis Alonso de l’ISS
L’Hospitalet va situar la nova marca
en un espectacular 28”82.
El director del Míting, Miquel
Robert, així com la resta de representants de la Fundació Pere Suñé,
de les federacions vinculades i dels
patrocinadors van coincidir a dir que
aquest Míting internacional havia
estat el millor per la qualitat esportiva dels seus participants i per
l’afluència de públic interessat en la
prova.# redacció

El CE L’Hospitalet continua el
seu somni de pujar a la Segona Divisió B. Al tancament
d’aquesta edició, el conjunt de
Jordi Vinyals disputa la tercera
eliminatòria d’ascens contra
l’Almeria B, amb la tornada el
proper cap de setmana a l’Estadi Municipal de L’Hospitalet.
El conjunt hospitalenc es va
classificar per aquesta darrera eliminatòria en un partit èpic contra el
CD Azuqueca, després d’haver de
remuntar un 0-1 al descans. En set
minuts, Eloi Fontenella i Jordi Tarrés
per partida doble van aconseguir
donar la volta al partit i recuperar la
il·lusió per tornar a la Segona Divisió
B. L’Hospi va perdre la primera eliminatòria davant el Rayo.
De l’Almeria B, Jordi Vinyals
destaca la seva “joventut i qualitat. Es tracta d’un equip que sap
jugar a futbol, amb velocitat i bon
tracte de la pilota”. El fet de ser un
filial, equips que tradicionalment
han superat al CE L’Hospitalet, no
preocupa a Vinyals, que considera
aquest fet “una anècdota sense
importància”.
Per la seva par t, el secretari
tècnic del CE L’Hospitalet, Quique
Cárcel, considera que l’Almeria B és
el conjunt “de més qualitat” que hi
havia al sorteig i també destaca “la
seva empenta”. El pròxim cap de
setmana serà la tornada d’aquesta
eliminatòria entre el CE L’Hospitalet
i l’Almeria B, en el que l’Hospi espera poder confirmar el desitjat ascens
a la Segona Divisió B de la lliga de
futbol. # redacció
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El periodista Enric Gil, durant la conferència que va pronunciar a l’Harmonia

L’H commemora el centenari
del primer acte esportiu local
Una cursa ciclista l’any 1910 durant la Festa Major del Centre
El Centre d’Estudis de L’Hospitalet ha commemorat el centenari del primer acte esportiu
popular que es va fer a la ciutat,
una cursa ciclista el 15 d’agost
de l’any 1910 durant la Festa
Major del Centre. El periodista
Enric Gil, que ha fet diverses
publicacions sobre la història
espor tiva de L’Hospitalet, va
pronunciar una conferència sobre
el desenvolupament de l’esport a
la ciutat.
Gil, periodista dels mitjans de
comunicació municipals, va presentar noves dades sobre el seu llibre
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Repetició de la jugada, publicat
l’any 2000, per la qual cosa el Centre d’Estudis ha editat una separata
que complementa l’edició.
La cursa ciclista de fa 100 anys,
primer acte esportiu documentat de
L’Hospitalet, va servir al periodista
per fer un repàs de l’esport com a
fet social des del segle passat fins
als nostres dies, una activitat marcada pels fets polítics de cada època,
la república, la guerra, la dictadura,
la transició i, per fi, la democràcia,
quan pren amb força el concepte
d’esport per a tothom. És llavors
que es fa un gran esforç per cons-

truir instal·lacions espor tives. Gil
va destacar també el gran nombre
d’esports que des de sempre s’han
practicat a la ciutat i la fortalesa del
seu món associatiu, que va ser capaç de créixer després de la guerra.
Per aquest motiu va demanar als
clubs que conservin la seva història
com un actiu. “Si hagués estat així,
el Centre d’Esports L’Hospitalet seria una entitat centenària”. I és que
Gil ha descobert que els orígens de
l’entitat actual se situen el 1917, en
la fusió del Torransense i de la UD
Coll-Blanch, i no en la Unión Deportiva Hospitalet de 1929. # c . s .

