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L’Hospitalet serà present a les
Olimpíades de Pequín 2008

gabriel cazado

Mireia Belmonte, Erika Villaécija i Kiko Hervás participen en natació, i Laia Forcadell, en atletisme

Mireia Belmonte

Quatre esportistes
que militen a clubs
de L’Hospitalet
participaran en
els Jocs Olímpics
de Pequín que se
celebraran a l’agost

Els esportistes pertanyen al Club

j
Natació L’H i l’ISS L’Hospitalet
o
Atletisme. Són els nedadors Mic
reia Belmonte, Erika Villaécija i
s
Kiko Hervás, i l’atleta Laia For
cadell. A més, també cal afe-

Erika Villaécija

gir el director esportiu del CN L’Hos
pitalet, Eugeni Ballarin, com a tècnic
de la selecció espanyola d’aigües
obertes.
Erika Villaécija par ticiparà per
segona vegada consecutiva en unes
Olimpíades. A Atenes, el 2004, va
aconseguir una brillantíssima cin
quena plaça a la prova dels 800 lliu
res. En aquesta nova cita olímpica,
Villaécija participarà altra vegada a la
cursa dels 800 lliures (14 d’agost) i
als 400 lliures (10 d’agost). Villaéci
ja reconeix que li agradaria “millorar
el registre del 2004, això significaria
lluitar per les medalles, tot i que
allò important és millorar les meves
marques, independentment de la
classificació final”.
La seva companya de club Mi

Kiko Hervás

Laia Forcadell

(11 d’agost) i els 200 braça (13
d’agost). Després de realitzar una
excel·lent temporada, Belmonte no
més pensa a “experimentar com es
viuen uns Jocs i fer-ho de la millor
manera possible”.
En aigües ober tes, a la cursa
dels 10 km, hi participarà el neda
dor del CN L’Hospitalet Kiko Hervás,
que va aconseguir al final del mes
de juny la classificació en el preo
límpic disputat en el mateix circuit
tancat de Pequín. Hervás es mostra
molt il·lusionat: “la meva meta és
intentar arribar amb el grup capda
vanter en l’últim tram de la prova i
l’esprint final decidirà… entrar entre
els 10 primers seria un gran èxit”. El
circuit d’aigües obertes de Pequín
és un canal com el de Castelldefels,

Per a Villaécija és la segona
cita olímpica després
d’Atenes 2004, mentre que
els altres tres seleccionats
debuten en aquesta
competició. Tots quatre
somnien amb el pòdium

reia Belmonte afronta per primera
vegada uns Jocs Olímpics amb tot
allò que representa un esdeveni
ment de tanta magnitud. Belmonte
competirà en tres proves, els 400
estils (9 d’agost), els 200 estils

fet que no afavoreix les condicions
del nedador, que prefereix disputar
aquestes proves a mar obert.
També compte en anar a Pequín
l’atleta Laia Forcadell, per competir
a la cursa dels 400 tanques (17
d’agost), ja que ha aconseguit la
marca mínima en el Gran Premi de
la Comunitat d’Andalusia disputat a
mitjan del mes de juny. Tot i això,
la Federació Espanyola d’Atletisme
confirmarà la llista de convocats des
prés del Campionat d’Espanya que
se celebrarà a Tenerife l’últim cap
de setmana de juliol. Forcadell es
mostra molt il·lusionada de formar
part de la selecció estatal. “La veritat
és que he treballat molt per ser-hi”,
afirma l’atleta de l’ISS L’H Atletisme.
# jordi mèlich

Julià García es el técnico del
Hospi para esta temporada
Los clubes de fútbol ya están
planificando la próxima campa
ña y algunos han hecho cam
bios en sus banquillos. El CE
L’Hospitalet ha fichado como
técnico para la próxima campa
ña a Julià García, un entrenador
de reconocido prestigio en el
fútbol catalán y que ha dirigido entre
otros clubes a la UD At. Gramenet,
el Badalona, el Palamós y el Man
lleu. Tras un año y medio sabático,
Julià García regresa a los banquillos
“con mucha ilusión y en una entidad
de mucho prestigio que circunstan
cialmente está en Tercera División”.
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El nuevo entrenador reconoce que
el objetivo será “quedar entre los
cuatro primeros de la liga, aunque
la Tercera División cada año es más
complicada, y luego intentar superar
las eliminatorias de ascenso”.
Los dos clubes que militan en
la Primera Territorial han dado conti
nuidad a sus entrenadores. El Pubi
lla Cases, a pesar del descenso de
este año, sigue confiando en Juanjo
García. Por su parte, La Florida, que
ha ascendido como campeón del
grupo 10 de Segunda Territorial,
también ha dado continuidad a Juan
Martínez.

En Segunda Territorial, tres de
los cuatro equipos de la ciudad han
optado por cambiar de técnico. El
Santa Eulàlia ha fichado a Alberto
Vargas para sustituir a Manolo Díaz.
El Gornal, que ha perdido la Primera
Territorial, ha dejado las riendas del
equipo a José Garrido. Unificación
Bellvitge, que también descendió,
confía en el entrenador de la casa
Pedro López, que la pasada cam
paña ya hizo de segundo de Álex
Bosacoma. El único club que sigue
con el mismo entrenador es el Can
Buxeres de la mano de Fran Holga
do.� # j . m .
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Otros clubes de la ciudad también han cambiado de entrenador

Julià García és el nou entrenador de l’Hospi

