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Formació

Cursos del Consell Esportiu
El Consell Esportiu de L’Hospitalet
ha presentat la seva oferta formativa
de cursos per convertir-se en monitors de futbol sala, futbol 7 i bàsquet,
i també per a àrbitres dels mateixos
esports. Els cursos començaran entre setembre i octubre. Per participar-hi cal complir els 16 anys durant

aquest 2012. El preu dels cursos
oscil·la entre 25 i 40 euros. Es formarà una borsa de treball. A banda,
s’han programat cursos sobre l’actuació inicial en cas de lesions, de monitor d’activitats amb suport musical
i també de reciclatge arbitral. Més
informació a www.cehospitalet.org. y

Poliesportiu

Últims resultats de la temporada
Després de superar la promoció d’ascens, els jugadors del Gornal van esclatar d’alegria

El Gornal puja a Segona i
ocupa el lloc del Pubilla
Futbol. Els clubs de
Territorial perfilen els
seus entrenadors,
amb força continuïtat
La UD Gornal ha pujat finalment a
Segona Catalana, després de superar la promoció d’ascens contra
La Catalana. L’entrenador Javi Santiesteban seguirà un any més.

El Gornal ocuparà el lloc del
descendit Pubilla Cases, que té
com a nou tècnic Francisco Ortíz, i es trobarà en el mateix grup
amb la Unificación Bellvitge, que
entrenarà de nou José Moreno. Els
dos equips seran ara els de major
categoria a la ciutat, dins del futbol
territorial català. Precisament, la
Unificación Bellvitge va posar punt
final a la seva temporada amb la
quinzena edició de la Hospi CUP, el

seu trofeu de futbol per a categoria
aleví, que es va endur el Junior CF.
A Tercera Catalana, Juan Alberto
Pache segueix com a entrenador
de La Florida, però ha marxat el
secretari tècnic, Toni Serrano. El
Santa Eulàlia manté a la banqueta,
Efrén García. A l’Hospitalense, els
jugadors José Alberto Reyes i Javier
Pardo substitueixen Vidal Catalán
com a duet entrenador. Al Can Buxeres renova Paco Hidalgo. y

En bàsquet, el Tecla Sala ha aconseguit un ascens històric a la primera
catalana masculina després de superar una promoció. Per la seva banda,
l’AECS ha aconseguir la permanència a Segona Catalana femenina. I
al Campionat d’Espanya infantil, el
CB L’Hospitalet ha aconseguit a les

Canàries una meritòria novena posició final, en caure a vuitens. En futbol
sala, el Bellsport B ha pujat a Tercera
Nacional masculina. En waterpolo femení, l’AESE ha guanyat el títol català
de Segona. En futbol americà, els cadets dels Pioners han estat quarts a
la II LNFA de la categoria. y

Eleccions

El CN L’H va a les urnes el dia 26
El calendari electoral al Club Natació
L’Hospitalet ha variat per un defecte
de forma i finalment la cita amb les urnes per als socis serà el dijous 26 de
juliol. Les candidatures presentades
i proclamades oficialment han estat
la de l'anterior presidenta, Dolores

Calero, i la de l’exentrenador de natació Jordi Lorca. El nom guanyador
es coneixerà de forma provisional el
dia 28, però la proclamació oficial del
nou president o presidenta serà el 8
d’agost, després dels terminis per a
possibles recursos. y

