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esports

17 de setembre del 2012 DIARI DE L’HOSPITALET

Rugbi

Buscant la Divisió d’Honor
El Rugbi Club L’H jugarà el proper 22
de setembre el Ciutat de L’H contra
les Abelles, a les 17h. Serà també la
presentació de l’equip de Diego Godoy i Paco Baena, que començarà a
la Divisió d’Honor B el 14 d’octubre
davant el BUC i amb la intenció de
pujar a la màxima categoria.

La plantilla s’ha reforçat amb Federico Riciotti, Leonardo LIannic
cheri, Juan Pablo Sabatini, Marc
Arasanz, Sandro Consuegra i Este
ve Dolsa, mentre que han causat baixa Raúl Peñaranda, José Luis Murillo, Jorge Ruíz, Daniel Márquez, Ben
Fabbro i Harrison Scowsill. y

Futbol sala

Projecte il·lusionant de Bellsport
Congost llueix la medalla d’argent a l’estadi olímpic de Londres

foto cedida per l’equip paralímpic espanyol

Elena Congost, argent als
Jocs Paralímpics 2012
Atletisme.
L’esportista de L’H
fou segona en la
categoria 1.500 T12
Elena Congost, de l’ISS L’H Atletisme, va guanyar la medalla d’argent
en els 1.500, en la categoria T12
(deficients visuals greus) dels Jocs
Paralímpics de Londres 2012. Con-

gost arribava a aquesta cita com a
campiona d’Espanya de la prova.
Quatre esportistes més de la
ciutat han participant en aquests
Jocs i han aconseguit diplomes.
Raquel Acinas, ciclista hospitalenca, ha estat cinquena en carretera,
sisena a la contrarellotge i setena
als 500 i en persecució. Eva Ngui,
atleta de l’ISS L’H Atletisme, ha
estat vuitena als 100 metres en la
categoria T12 (deficients visuals

greus). Ngui va participar lesionada,
la qual cosa va condicionar la seva
competició i la va fer renunciar a la
cursa de 200 metres. El seu company de club, Martín Parejo (cec
total) ha estat vuitè en longitud, on
és l’actual campió d’Espanya. Per
últim, el resident Xavi Porras, del FC
Barcelona i ex atleta de l’ISS L’H, ha
estat cinquè en salt de llargada i triple salt en categoria T11. Porras ja
va guanyar un bronze a Pequín 08. y

L’H Bellsport ha perfilat un bon equip
per intentar recuperar la Segona Nacional de futbol sala que va perdre
l’any passat. Xavi Closas seguirà
com a tècnic d’una plantilla que ha
fet 6 fitxatges: Julio Gracia, Pau Ló
pez, Juan Carlos López, Javier García, Guille Aubach i David Macián, i

que ha donat continuïtat Àlex Jiménez, Mariano García, Àlex Verdejo,
Miguel Fontecha i David Alba. El
Bellsport va perdre el 8 de setembre
el Ciutat de L’H contra el Barça “B”
per 4-5, i a la Copa Catalunya celebrada a inicis de mes va ser tercer en
derrotar el Sala-5 Martorell per 3-2. y

Club Natació L’H

Jordi Lorca, nou president
Els socis del CN L’Hospitalet van
escollir Jordi Lorca com a nou màxim mandatari del club en substitució de Dolores Calero després del
procés electoral del passat mes de
juliol. Lorca va aconseguir 103 vots
per 43 de Calero. D’un cens total de

927 socis, van exercir el seu dret de
vot 148, un 15,9%. Jordi Lorca és el
vuitè president del club d’una llista
formada per Llucià Clavero, Jeroni
Fuster, Ramon Padrós, Julià Mastitjà, Francisco Martín, Àngels Bardina
i Dolores Calero. y

