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Per als esportistes
olímpics de L’H
la vida continua
després de Pequín
La nedadora del CN L’Hospitalet
Mireia Belmonte i, sobretot,
Irina Rodríguez, medalla de
plata amb l’equip de natació
sincronitzada, van protagonitzar
els resultat s més destac at s
dels ‘olímpics hospitalencs’.
Irina Rodríguez (CN Kallipolis),
que resideix a L’H, als seus 30
anys completa amb la plata de
Pequín una brillant carrera amb
més de quaranta medalles inter
nacionals en la sincronitzada.
En natació, als seus disset anys
la jove Mireia Belmonte va ser la
referència de l’equip espanyol jun
tament amb el finalista Aschwin
Wildeboer. En els 400 estils va batre
el rècord d’Espanya (4.37,91), i en
els 200 estils va arribar a la semi
final, tot i que amb un temps més
de dos segons per sobre del rècord
nacional. En els dos casos va acabar
en catorzena posició. Els 200 braça
(24a) i el relleu 4 per 100 estils
(15a juntament amb Zhivanevskaya,
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Els millors resultats dels
esportistes hospitalencs
que van participar a
les Olímpiades els van
obtenir Mireia Belmonte
(natació) i Irina Rodríguez
(sincronitzada)

Fuster i San Juan) van completar la
seva participació.
L’actuació d’Erika Villaécija, afec
tada per un inoportú refredat, va ser
més discreta ja que no es va apropar
a les seves marques d’aquesta tem
porada. La setzena posició en els
800 lliures és el seu millor bagatge.
En 400 va ser vint-i-tresena. En la
prova de 10 quilòmetres en aigües
obertes, després d’una hora i 52
minuts d’esforç, només tres segons
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Ara, uns altres sis esportistes de la ciutat
participen als Jocs Paralímpics

Eugeni Ballarín, Erika Villaécija y Kiko Hervás, a l’acte inaugural dels Jocs Olímpics

van separar Kiko Hervás del diploma
olímpic (vuit primers), i nou de la
quarta posició. És la diferència entre
la glòria i la discreció en una prova
on hi van prendre part 24 nedadors.
Hervàs va acabar tretzè.
n Atletisme, lluny dels objectius
La representant de l’ISS L’H
Atletisme, Laia Forcadell, en els
400 tanques no va passar de la

primera ronda. El seu objectiu de
rebaixar marca personal va quedar
ben lluny ja que va quedar més de
dos segons per sobre i va acabar
vint-i-sisena. Cal destacar també la
presència del fisioterapeuta hospita
lenc Toni Bové, al servei del Comitè
Olímpic Espanyol en els seus setens
Jocs Olímpics, i d’Eugeni Ballarín
(CN L’H) com a seleccionador de
llarga distància en natació.
Ara, en els Jocs Paralímpics, sis

hospitalencs més hi prenen part:
l’atleta invident Eva Ngui, de l’ISS L’H
Atletisme (al tancament d’aquesta
edició havia guanyat el bronze en
els 100 metres categoria T-12), amb
l’entrenador Miguel Ángel Torralba i el
seu guia Raül Sabaté; els atletes Xavi
Porras i Rosalia Lázaro, que militen
al FC Barcelona; i l’entrenador de
natació Jaume Marcé, exjugador de
waterpolo del CN L’Hospitalet i ara
entrenador de l’ONCE. # enrique gil

