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Arts marcials

Natació

Leyes, del Talma,
or al nacional
de taekwondo

Debut del CN
L’H a la Primera
Nacional de
waterpolo femení

Mariona Leyes del Talma L’Hospitalet va aconseguir la medalla d’or
del Campionat d’Espanya júnior de
taekwondo, celebrat a Gandia. Les
seves companyes de club Nicole
Márquez i Judith Baeta van ser segones, i Mireia Rivera i Inés Martín,
terceres. Per la seva banda, Laia
Selma, del Kihon L’Hospitalet, va ser
tercera del Campionat d’Espanya de
karate, en la categoria de kumite júnior de + 59 kg, disputat a Sevilla. y
El nou màxim mandatari del club, Xavi García, amb la seva junta directiva i treballadors de l’entitat

Atletisme

Laia Forcadell,
de l’ISS, posa fi
a la seva carrera
La tortosina Laia Forcadell deixa
l’atletisme professional després de
catorze anys defensant el club de
la nostra ciutat. Les lesions i una
oferta laboral han estat els motius
d’aquesta retirada. Especialista en
400 i 400 tanques, Laia Forcadell
ha estat vint-i-cinc vegades campiona d’Espanya i ha aconseguit dues
medalles als Jocs Iberoamericans,
una d’or i una de bronze, a banda
de ser olímpica als Jocs de Pequín. y

Xavi García és el flamant
president de l’AE Bellsport
Eleccions. La seva
va ser l’única opció
presentada en el
procés electoral
Xavi García, exnedador i tècnic de
la secció de natació amb aletes de
l’AE Bellsport, és el nou president
de l’entitat, en substitució de Nacho
Romero, que a principi del mes de
novembre va dimitir.

La candidatura de Xavi García va
ser l’única presentada en el procés
electoral i, per tant, proclamada guanyadora. Xavi García arriba acompanyat d’una junta formada per nou
directius: José Luis Ariño i Jessica
Chica, com a sotspresidents; José
Antonio Torres, com a secretari;
Elisabet Jara, tresorera, i Fernando
Daniel Crespo, Joan Vila, Marta Lluís
Zambudio i Javier Soler, vocals.
Xavi García admet que ha fet “un
acte d’estima al club en un moment

delicat..., he estat nedador, entrenador i treballador de l’AE Bellsport”.
García no vol ser l’únic cap visible
i vol compartir el protagonisme presidencial amb els seus companys
de junta. ”Sóc un més d’un grup de
nou persones que vol tirar endavant
l’entitat amb l’ajut dels professionals
del club que són els verdaders motors”. García és el cinquè president
de Bellsport després de Sergio
Manzano, Cristóbal Montilla, Yolanda Rico i Nacho Romero. y

L’equip femení de waterpolo del CN
L’Hospitalet ja suma tres victòries en
el seu retorn a la Primera Nacional.
El conjunt que entrena David Ferrando reprendrà la competició el pròxim
19 de gener rebent el CN Caballa.
Tot i ser nouvingut a la categoria, el
tècnic no descarta res. “Intentarem
pujar a la Divisió d’Honor, amb totes
les dificultats que això comporta”.
Ferrando també ha destacat l’empenta de les seves jugadores per
afrontar una temporada diferent. “El
club ha fet un esforç pressupostari
molt gran per poder participar a la
Primera Nacional, i les jugadores
també, amb l’organització de festes, loteries i altres promocions per
poder ajustar els números”. D’altra
banda, el nedador del club Matías
Aguilera va guanyar la medalla d’argent als 100 lliures del Campionat
d’Espanya d’hivern celebrat a Palma de Mallorca a finals del mes de
novembre. L’expedició del club de
la nostra ciutat la formaven cinc nedadors més sota la direcció tècnica
del debutant Joan Giralt. “Volem recuperar tot allò que ens hem deixat
pel camí en els darrers anys. Cal començar per la base i amb molt esforç
i il·lusió, la mateixa que ens transmet
la nova junta directiva del club”. y

