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Complex L’H Nord

El vuitè Míting
Internacional ISS
per a atletes amb
discapacitat
no perd pistonada

arxiu

Corredors d’una passada edició de la Milla Urbana en el circuit de Santa Eulàlia

El proper diumenge 5 de maig se
celebrarà la vuitena edició del Míting
Internacional ISS Gran Premi Kern
Pharma per a atletes amb discapacitat al Complex Esportiu L’Hospitalet Nord a partir de les deu del
matí. Un any més, l’ISS L’Hospitalet
Atletisme, amb la col·laboració de la
Fundació Pere Suñé i l’Ajuntament
de L’Hospitalet, posarà tots els sentits per consolidar el míting malgrat
la crisi. “És un dels nostres referents
com a club i destinarem tots els re-

La Milla Urbana de Santa
Eulàlia s’aboca a la solidaritat
Atletisme. L’AESE
organitza l’1 de maig
la tradicional cursa a
l’avinguda del Carrilet

El proper 1 de maig se celebrarà
la vint-i-dosena edició de la Milla
Urbana de Santa Eulàlia. Memorial
David Sánchez i Óscar Vizcaíno,
que organitza l’AESE a l’avinguda
del Carrilet, entre els carrers de Jacint Verdaguer i de Pareto.
Per quart any consecutiu aquesta tradicional prova atlètica tindrà
una vessant solidària amb la parti-

Futbol americà

cipació d’ASOMOBE, l’Associació
Solidària Montse Bernat, que presideix María Jesús López. Enguany,
amb l’habitual recollida de material
escolar per a una escola de ChebChauen, al Marroc, i també, amb
una recollida d’aliments destinats al
Banc d’Aliments de la Creu Roja de
L’Hospitalet. És per això que l’entitat
de Santa Eulàlia demana la màxima
col·laboració de tots els participants
així com dels espectadors que
assisteixin a aquesta mítica prova
atlètica.
Un any més, l’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, que presideix
Fernando Leiva, organitza aquesta

Medalla d’or

cursa amb el clar objectiu de recordar els atletes David Sánchez i
Óscar Vizcaíno que van perdre la
vida en un accident de trànsit. En
aquesta edició, també es recordarà
Xavi Jiménez, del grup de running
de l’AESE, que va morir en la passada edició de la Marató de Barcelona
celebrada el 17 de març.
Des de l’entitat de la nostra ciutat es vol rendir aquest homenatge
obrint la Milla Urbana a tota la ciutat
i fent-la més popular que mai. En
aquest sentit, s’intentaran potenciar encara més les curses socials i
populars sense deixar de banda les
categories federades.

Waterpolo

La Milla Urbana de Santa Eulàlia,
sota la direcció de José Ruiz i un
equip ampli de col·laboradors, és
una cita tradicional del calendari
de les competicions atlètiques de
Catalunya. Per això, des de l’AESE s’espera recuperar la plenitud
de la secció d’atletisme a partir
d’aquesta cita tan tradicional de l’1
de maig. L’exatleta de Santa Eulàlia
i sempre molt vinculat a l’AESE,
José María Rodríguez ‘Rodri’, desitja que l’empenta de la Milla Urbana
serveixi perquè algun dia “l’entitat
pugui tenir, de nou, la secció pròpia
d’atletisme amb una clara vocació
de formació”. y

Petanca

cursos possibles perquè no es noti
el clima d’incertesa del moment”,
reconeix el president Josep Maria
Piqueras. Albert Lapuente, director
de l’escola del club, és el nou màxim
responsable del míting en substitució de Miquel Robert, que segueix
vinculat a la prova però en un segon
pla per motius personals. En aquest
Míting Internacional es podien assolir les marques mínimes per al proper
Campionat del Mon de Lió, que se
celebrarà del 20 al 29 de juliol”. y

Futbol base

Els Pioners de L’H
guanyen la Lliga
Catalana júnior

Villanueva, nou
L’afició de l’AESE,
dominador dels 50 premiada en un
km marxa estatals torneig de base

El CP Pubilla
Casas campió de
Catalunya sènior

Èxit en el Torneig
Internacional de
L’Hospitalet

Els Pioners són els nous campions
de la Lliga Catalana júnior en derrotar Búfals del Poble Nou per 320. El jugador hospitalenc Walter
Jublawi va ser designat MVP de la
final en anotar quatre touchdowns.
José del Pozo i Alexander Segura
van completar el marcador. y

L’atleta de l’ISS L’H Atletisme,
Claudio Villanueva, ha ampliat el
seu palmarès amb la medalla d’or
del campionat d’Espanya de 50
kilòmetres marxa. Villanueva s’ha
classificat per disputar la propera
Copa d’Europa de marxa de Dudine (Eslovàquia) el 19 de maig. y

La tripleta del Club Petanca Pubilla
Casas, formada per Juan Ballesteros, Ángel Lozano i José López,
va guanyar el Campionat de Catalunya sènior. La formació local va
comptar amb un factor a favor, la
competició es va disputar a les seves instal·lacions esportives. y

El Pubilla Casas va organitzar la
quaranta edició d’aquest torneig
de futbol base que va guanyar el
Cornellà en la categoria juvenil,
superant a la final la Unificación
Bellvitge per 2-1. També van triomfar Badalona, Getafe, Elche, Sabadallenca, Espanyol i La Guàrdia. y

L’equip benjamí de l’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia va participar
en la primera edició del prestigiós
torneig internacional WP Under 10
que va organitzar el CB Barcelona.
Els nens de l’AESE van ser dinovens i el club va rebre el premi a
l’afició més simpàtica. y

