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La cursa nocturna serà
la gran novetat de les
Festes de Primavera de L’H

L’ISS L’Hospitalet
Atletisme, quart
millor club espanyol
L’ISS L’Hospitalet Atletisme ha
estat el quart millor club de la
temporada d’hivern, segons la
clas sifi cació que va publicar la
Reial Federació Espanyola d’Atletisme. El club hospitalenc ha
sumat 220,83 punts i destaca
en categories com la cadet, on
és considerat el millor de tot
Espanya.

El projecte ha estat finalista dels premis Global Sports Forum
La taekwondista
Mariona Leyes,
campiona d’Espanya

El programa
esportiu de
les Festes de
Primavera
oferirà la
primera cursa
atlètica nocturna

Les Festes de Primavera de
L’Hospitalet tindran novetats
aquest any en la seva vessant
esportiva. A la ja tradicional pedalada s’uneix aquest any una
més que interessant iniciativa:
la I Cursa Nocturna Ciutat de
L’Hospitalet.
La Cursa Nocturna tindrà lloc
el proper 24 d’abril a les 21h i
es podrà disputar en qualsevol
de les dues distàncies: 5 i 10 quilòmetres. El recorregut passarà per diferents carrers dels barris de Santa Eulàlia, el Gornal i Granvia, amb sortida
i arribada de la plaça d’Europa.
Una iniciativa que farà que L’Hospitalet sigui la primera ciutat catalana
a disputar una cursa noc turna de 10
quilòmetres, i que demostra l’interès
de la ciutadania per l’atletisme.
A més, l’altre gran esdeveniment
esportiu dins les Festes de la Primavera serà la Festa de la Bici, els
Patins i les Cadires de Rodes de
L’Hospitalet. Organitzada també per
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament, es
tracta d’una passejada de 10 quilòmetres, amb un recorregut similar al
de la Cursa Nocturna, i que tindrà

Mariona Leyes, taekwondista
del Club Talma L’Hospitalet, es
va proclamar campiona d’Espanya júnior en els campionats
celebrats el passat 20 de març
a la Pobla de Mafumet. Leyes
va guanyar amb autoritat els
tres combats que va haver de
disputar per assolir aquest nou
èxit en la seva carrera.
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La Milla Urbana de
Santa Eulàlia de l’1
de maig serà solidària

La cursa popular deixa de fer-se de dia per convertir-se en una prova nocturna

lloc el proper 25 d’abril a les 10h.
Per participar a la Cursa Nocturna cal inscripció prèvia, que es pot
formalitzar a través d’una pàgina
web. A la pedalada pot participar
tothom que es presenti a la línia de
sortida.
n Finalistes
Aquestes dues curses van quedar finalistes en la segona edició
dels premis Global Sports Forum,
celebrats a Barcelona, dins la ca-

ria Marín, considera “una satisfacció
haver estat finalista perquè l’esport
és un instrument magnífic per canviar moltes realitats de la societat”.
Per a l’alcaldessa, “l’impacte social de l’esport és fonamental a l’hora de treballar la integració social,
la superació, la igualtat, l’educació i
la solidaritat i hem de saber treure
partit d’aquest caràcter catalitzador
de l’esport”. # ANDRÉS RUBIO
Inscripcions per a la cursa:
www.cursanocturnalh.cat

Tercera posició per
Pedro Soisa als catalans
de Tennis Taula
El jugador del Club Tennis Taula L’Hospitalet Pedro Soisa ha
aconseguit la tercera plaça del
campionat de Catalunya de veterans. L’hospitalenc ha fet parella amb Josep Maillo del CTT
Sant Vicenç. Un nou èxit per al
club, que ja ha aconseguit la
permanència.

El Jake Club acaba
sisè i salva la categoria
a Primera Divisió

El passat 21 de març va passar per L’Hospitalet el vehicle
del Barça amb les sis copes,

Vist a L’H

L’Eugeni d’Ors puja a la Segona Provincial
La temporada d’escacs ha finalitzat amb sort diversa per als
conjunts de L’Hospitalet. La millor notícia ha estat la protagonitzada pel Jake Club, que l’any
vinent tornarà a estar a la Primera Divisió després d’haver sal vat la categoria i de fi nalitzar
en sisena posició, amb tres victòries, un empat i tres derrotes.
L’altra gran notícia és l’ascens de
l’Eugeni d’Ors, que ha culminat una
temporada perfecta amb vuit victòries i cap derrota. El conjunt hospitalenc jugarà l’any vinent a la Segona
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amb un èxit de participació.
El Bus dels Campions és una
iniciativa del Futbol Club
Barcelona per tal que tots
els afi cionats puguin veure
els sis títols guanyats l’any
2009. Centenars de persones
es van acostar a la plaça de
Francesc Macià, del barri de
Santa Eulàlia, per tal de veure
els trofeus de la Lliga, la Copa
del Rei, la Champions League, la Supercopa d’Espanya,
la Supercopa d’Europa i el
Mundialet de Clubs. Aquests
han estat els sis títols que va
guanyar l’any passat el Futbol
Club Barcelona.

tegoria esport, cultura i creativitat.
La candidatura de L’Hospitalet va
ser l’única proposta fi nalista espanyola, juntament amb la campanya
de difusió del Campionat d’Europa
d’Atletisme de Barcelona 2010 en
els premis de la Global Esport Forum, en la categoria esport, cultura
i creativitat. L’objec tiu d’aquests
guardons és donar relleu a iniciatives que exemplifiquen el paper que
exerceix l’esport als diferents àmbits
i sectors socials.
L’alcaldessa de L’Hospitalet, Nú-

La propera edició de la Milla Urbana de Santa Eulàlia Memorial
David Sánchez i Óscar Vizcaíno,
que se celebrarà dissabte 1
de maig, tindrà un component
solidari amb una escola de Mauritània. L’ajuda estarà dirigida al
programa de millora educativa
a d’una escola de malalts físics
i psíquics.

categoria i des de l’11 d’abril disputa
el Campionat de Catalunya.
També des de l’11 d’abril, el
Bellvitge disputa la promoció d’ascens de Preferent. En aquesta categoria ha arribat l’únic descens de
l’any, el del Collblanc, que l’any vi nent s’haurà de conformar amb la
competició a la Primera Provincial.
El conjunt hospitalenc ha comple tat una temporada amb dues victòries, un empat i cinc derrotes.
La resta d’equips de la ciutat mantindran les respectives categories.
# A . RUBIO

