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L’AE Bellsport organitza
el seu memorial de
natació amb aletes
El club té una escola aquàtica
L’AE Bellsport va organitzar
una nova edició del Memorial Sergio Manzano de natació amb aletes que va permetre veure alguns dels millors especialistes catalans i
també la selecció espanyola
júnior.
Cal destacar els vuit joves
de la pròpia escola del club,
un fet del qual es congratulava el
responsable de la secció, Manel
López, perquè “serà el futur de la
nostra natació amb aletes”.
Pel que fa als resultats, s’han

FOTO CEDIDA PEL BELLESPORT

P
I
S
C
I
N
E
S

Alguns dels millors especialistes en aquesta modalitat van participar-hi

d’esmentar els primers llocs de
Miquel Ariño (primer en la modalitat d’apnea infantil), Gemma
Moreno i Darius Garcia (primers
en apnea júnior) i Marta Bel (primera en 50 apnea cadet). A
aquestes quatre posicions d’honor, cal sumar-hi els podis de
Marta Garcia (segona en 100 superfície absolut), Gemma Moreno (tercera en 100 superfície júnior) i Álvaro Pérez (tercer en
100 superfície absolut).
La secció de natació amb aletes del Bellsport ha donat un salt
endavant molt important amb
l’obertura de la piscina del poliesportiu de Bellvitge, ja que ara no
s’han de desplaçar. Això els ha
permès muntar l’escola d’activitats aquàtiques que, segons explica Manel López, els pot facilitar “tenir una pila de gent en el
futur”. # ENRIQUE GIL

La copa ‘Ciutat de L’H’ de
petanca, para el Gran Vía
y el Mediterrani Bellvitge
El Club Petanca Gran Vía en categoría senior y el CP Mediterrani
Bellvitge en féminas han sido los
ganadores de la Copa Ciutat de
L’Hospitalet de petanca, disputada el pasado 27 de noviembre,
tras un aplazamiento por la lluvia.
Los segundos fueron el Can Serra
en senior y el Sanfeliu en féminas. Esta competición cierra el calendario de la Asociación de Clubes de Petanca de L’Hospitalet.

Beatriz Ferrer consigue
un tercer puesto en el
torneo de judo del AESE
De los resultados del torneo de
judo Ciutat de L’Hospitalet organizado por la Agrupació Esportiva
Santa Eulàlia (AESE) destaca el
tercer puesto de la judoca local
Beatriz Ferrer en la categoría senior de menos de 48 kilos. En la
competición de base, el club ganador ha sido el Maristas y el
AESE ha conseguido la cuarta posición que incluye cinco podios,
dos de ellos primeros lugares.

El Circuito Catalán de
Trofeos de Natación
tendrá cuatro pruebas
A partir de este año, el Circuito
Catalán de Trofeos de Natación
se reduce a cuatro pruebas. El
Club Natació L’Hospitalet incluirá
la suya cada dos años y en las
otras será colaborador. En la primera prueba de este año, en
Granollers, el CN L’Hospitalet ha
sumado 13 medallas, tres de oro
de Erika Villaécija, dos de Mireia
García y las de Tomás Cañizares
y Javier Sánchez Bri.

