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La pluja dels dies
previs condiciona
el circuit del cros

Una trobada multitudinària per fer curses de relleus ha servit per iniciar els actes de les noces de plata

L’Hospitalet Atletisme
compleix vint-i-cinc anys
Atletisme. L’ISS L’Hospitalet fa 25 anys
aquesta temporada i ha començat a celebrarho amb una cursa de relleus multitudinària
L’altre focus de la celebració d’aquest
aniversari és la intenció d’organitzar
el campionat de Catalunya d’atletisme el proper mes de maig. Aquesta
organització s’afegiria a la del seu
tradicional Míting Internacional per a
atletes amb discapacitat.
Sense solució de continuïtat, l’1
de novembre va començar la nova
temporada, tot just 10 dies després
de l’últim èxit de l’anterior –el cam-

pionat de Catalunya sots 20 femení.
El club ha confeccionat els seus
equips amb l’objectiu principal de
mantenir la Divisió d’Honor femenina
a la Lliga de clubs i recuperar la màxima categoria en el cas de l’equip
masculí.
La continuïtat és la nota dominant
dels equips, amb l’única, però important, excepció de la ja coneguda
marxa d’una de les figures del club,

Maria Vicente, al Nike Running. Qui
sí que continua al club riberenc
és l’especialista i actual campiona
d’Espanya absoluta de 400 tanques, Sara Gallego, que acaba de
fer 18 anys. A més, cal ressaltar les
incorporacions de Marina Bagur,
especialista de 3.000 obstacles;
Gemma Mora, de marxa atlètica, i
Júlia Castells, llençadora de martell.
Pel que fa a l'equip masculí, el
més destacat és la marxa per raons
d'estudis del triplista Ferran Urquía.
La resta de l'equip es manté amb
pocs canvis, inclòs el veterà marxador Jesús Ángel García Bragado. y

El circuit dels petits va evitar les zones de fang provocades per la pluja

Gairebé 2.000 joves esportistes van
participar enguany en el tradicional
cros escolar de la ciutat, una de les
cites destacades del calendari que
organitza el Consell Esportiu de L’H.
La pluja caiguda durant la setmana
va obligar, per seguretat, a canviar
els circuits previstos a la zona de la
Feixa Llarga, tot adaptant-los amb
més traçat asfaltat, especialment en
les categories dels més petits.
Pel que fa als resultats, com el
curs anterior els esportistes del Col·
legi Xaloc i del club ISS L’Hospitalet
Atletisme van destacar. El centre
escolar va situar set dels seus cor-

redors entre els tres primers arribats
a meta, mentre que el club atlètic
ho va aconseguir en sis ocasions.
La FE L’Hospitalet Atlètic va sumar
quatre podis, i el Casal dels Àngels,
tres.
El cros tenia de nou un vessant
solidari, amb una cursa a benefici
de la casa Ronald McDonald Barcelona, on viuen famílies amb fills o
filles hospitalitzats lluny de casa. A la
carrera van participar-hi 161 persones i es van recaptar 970 euros procedents dels corredors i del mateix
Consell Esportiu. El guanyador va
ser Álex Martínez (Jaume Balmes). y

