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Un lloc entre els
millors per al CN L’H
Natació. El CN
L’Hospitalet ha
aconseguit pujar a la
Primera Catalana de
clubs, mentre situa
un nedador a Europa
Després d’acabar segon dels 10
clubs participants en la segona divisió de la Copa Catalana, per darrera
del Cornellà, l’equip del CN L’Hospitalet ha pujat de categoria. Això
suposa el seu retorn entre els millors
equips de la natació catalana.
Les bones notícies a la secció
continuen amb l’excel·lent actuació
del jove Adrià Sánchez al campionat
d’Espanya infantil, on va aconseguir
la marca mínima en la prova dels
200 papallona per participar a la
Copa COMEN, que tindrà lloc a
Israel el proper mes de juny. Serà el
retorn a Europa d’un esportista del
CN L’Hospitalet després d’uns anys.
Adrià Sánchez, que acaba de participar en una concentració preparatòria al CAR de Sierra Nevada, amb
els seus 2,06’86” s’ha situat amb la
millor marca de l’any en la seva edat.
Pel que fa als nedadors de cate-

Cambios

Jordi Molinero,
nuevo entrenador
del Rugby Club
El hasta ahora director deportivo de
la entidad se ha incorporado como
técnico del primer equipo tras la marcha de Diego Godoy y Paco Baena.
Jordi Molinero es un histórico del
club y ya ocupó el cargo de técnico
hace algunas temporadas, cuando la
plantilla consiguió el ascenso a División de Honor. Ahora trabaja ya para
configurar un conjunto competitivo
que consiga como primer objetivo
revalidar el título de Copa catalana. y

Baloncesto

El Aracena AEC
optará al ascenso
a la liga LEB

L’equip de natació de l’entitat hospitalenca que ha aconseguit l’ascens

goria absoluta del club, cal destacar
la segona posició de Matías Aguilera als 100 lliures del Campionat
d’Espanya obert disputat a Palma
de Mallorca. Van disputar finals B els
seus companys Joaquim Belza (13è
als 100 lliures) i Noeli Reguart (9a

als 50 lliures i 10a als 100 lliures).
També els nedadors veterans
acaben de guanyar una dotzena de
medalles al Campionat d’Espanya
Màster, amb metalls per a Rafa Gó
mez, Adolfo Ortiz, Judith Corachán,
Sonia Arroyo i Marta Flores.

Els atletes discapacitats, de
nou al míting de l’ISS L’H
L’ISS L’Hospitalet Atletisme i la Fundació Pere Suñé organitzaran el
proper 24 de maig la novena edició
del seu Míting Internacional Kern
Pharma-GP Sauleda per a atletes
amb discapacitat. La competició tindrà lloc a les pistes del Complex Es
portiu L’Hospitalet Nord. Els orga
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nitzadors tenen un doble objectiu.
D’una banda, presentar una prova
de gran nivell, reconeguda pel Comitè Paralímpic Internacional i on
els participants poden fer marques
mínimes per a diferents campionats
internacionals. Però també pretenen
fer realitat un esdeveniment esportiu

on atletes amb discapacitats, joves
que s’inicien en el món de l’atletisme
i també esportistes populars convisquin a la pròpia pista.
Per això, al llarg de la jornada del
24 de maig, que començarà a les
16.30h, s’han intercalat proves on
podran participar atletes amb disca-

cedida pel cnl’h

A la secció de waterpolo del CN
L’Hospitalet cal lamentar el descens
de Divisió d’Honor de l’equip femení. Per contra, l’equip masculí estava
jugant a Granollers la fase d’ascens
a Primera Nacional en el moment de
tancar aquesta edició. y

pacitat i sense. A més, a les 17.10h
s’ha programat una cursa de 1.000
metres oberta a atletes i corredors
populars i, a les 19.10h, es tancarà
el míting amb una cursa de relleus
4x100 del mateix tipus.
Pel que fa a les proves oficials,
els organitzadors esperen aplegar
de nou un bon estol de medallistes
paralímpics i mundials. També serà
l’ocasió d’animar els esportistes del
club hospitalenc. De moment, sembla que es perfila una gran prova
de longitud per a atletes cecs i amb
discapacitat visual. y

El equipo de Collblanc-la Torrassa ya
tiene un puesto asegurado en la final
a cuatro de su grupo de la liga EBA,
que abrirá la puerta al ascenso de
categoría. El CB L'Hospitalet, a falta de dos jornadas al cierre de esta
edición, todavía mantiene opciones
de acabar entre los cuatro primeros,
pero no depende de sus propios resultados. En la última jornada se enfrentarán ambos clubes de L'H. y

Básquet de base

Medallas para
las selecciones
mini e infantil
Las tres selecciones catalanas de
base con presencia de jugadores de
L’Hospitalet han hecho un gran papel
en sus campeonatos de España por
autonomías. La mini femenina, con
Paula Fraile y Laia Lamana (del Joventut L’H), se ha proclamado cam
peona. La infantil femenina, con Violeta Verano, ha ganado la plata, y la
masculina, con Sergi Tell y Álex Ruf
(CB L’H), consiguió el bronce. y

