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El Club Natació
L’H seguirà un any
més a Primera
El Club Natació L’Hospitalet
continuarà una temporada més
a la Primera Divisió masculina de waterpolo, després de
certifi car la seva permanència
a la segona màxima categoria
estatal. Un èxit que permetrà a
la ciutat tenir un equip dins l’elit
del waterpolo.
El conjunt de Juan Ramón
Giménez ha completat una magnífica temporada, on ha demos trat
un progrés i una millora que han
resultat clau per aconseguir la salvació. Fins i tot, el conjunt ha finalitzat en vuitena posició, amb relativa
comoditat. L’última jornada va ser
la certifi cació de la permanència,
amb la victòria davant l’Askartza, tot
i que el partit clau va ser la setmana
abans, amb un triomf vital contra el
Túria, equip que lluita per pujar a la
Divisió d’Honor.
El conjunt va començar molt
dubitatiu i el tècnic Juan Ramón Giménez reconeixia que era un dels
més fluixos de la competició i que
haurien de suar de valent per aconseguir la salvació. El treball i la feina
ben feta han fet que la permanèn-
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cia sigui un fet, amb un equip que
segons Giménez, “representa a la
per fecció tots els valors de L’H”.
A la Segona Divisió masculina,
cal lamentar el descens de l’AESE,
que no ha mantingut la categoria en
una temporada difícil pels homes
d’Ernest Fora. Finalment, el conjunt
de Santa Eulàlia va acabar en penúltima posició i la temporada vinent
lluitarà per pujar a Tercera. # A . R .

GABRIEL CAZADO

Els homes de Giménez acaben vuitens

Entrenament de l’equip del Club Natació a les piscines municipals

Festa de l’Esport als equipaments públics
Jornades de portes obertes i activitats físiques per a tothom els dies 5 i 6 de juny
Commemorar el Dia de l’Esport
a Europa i reforçar-ne el paper
a la societat és l’objectiu de la
Festa de l’Espor t que L’Hos pitalet celebrarà els dies 5 i 6
de juny amb jornades de portes obertes i activitats físiques
i lúdiques per a tots els públics
a les instal·lacions esportives municipals.
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Aquesta festa, organitzada per
l’Ajuntament, la Diputació, La Farga,
el Consell Esportiu i les entitats esportives i gestores d’equipaments,
ens proposa practicar esport per
difondre’n els valors educatius,
els beneficis per a la salut i el respecte als altres. Per això, difondrà
entre la ciutadania l’oferta d’activitats i d’equipaments esportius de

L’Hospitalet. Es podran visitar tots
els grans equipaments públics dedicats a l’esport, practicar activitat
física, fer passejades a peu i, a més,
els abonats de les instal · lacions
gaudiran d’una sortida en bicicleta
de muntanya (BTT) a Collserola.
La cloenda de la festa tindrà lloc
diumenge al matí al Poliesportiu
Municipal del Centre, amb exhibi-

cions, música i altres activitats. Però
la celebració també tindrà caràcter
solidari, ja que es recolliran aliments
amb fins benèfics a les instal·la cions espor tives. Els par ticipants
també rebran un val per gaudir de
despeses d’inscripció a 0 euros
a qualsevol equipament esportiu municipal fi ns al 31 d’octubre.
# REDACCIÓ

