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El conjunt de futbol sala, situat a Primera Nacional, no descarta l’ascens

Els equips del Bellsport inicien les
competicions amb forces renovades
JORDI MÈLICH

Miguel Induráin gana
la 21 edición del
Criterium Ciclista
Miguel Induráin no defraudó a
la afición. Su reaparición, el pasado 13 de octubre en nuestra
ciudad, se saldó con la victoria en la 21 edición del Criterium Ciutat de L’Hospitalet organizado por la Unión Ciclista
de la ciudad. El navarro se impuso con total facilidad en el
nuevo circuito de la Rambla de
la Marina. Angel Edo ganó la
carrera de eliminación.

Jordi Rubio, campeón
de la segunda Copa
de España de aeróbic
El gimnasta hospitalense de
aeróbic, Jordi Rubio, ha conquistado la segunda Copa de
España de este deporte. Rubio superó por 40 centésimas
al valenciano Luis Matas, que
ocupó el segundo lugar de la
clasificación. El gimnasta de
L’Hospitalet, de 24 años de
edad, reside en Bellvitge.
IMACNA

Totes les disciplines esportives de
l’AE Bellsport: futbol sala, handbol,
bàsquet i gimnàstica rítmica, ja
han començat les seves respectives temporades amb renovades
il·lusions. L’equip de futbol sala, que
milita a la Primera Nacional, presenta poques novetats pel que fa
a la passada campanya. Per tercer any consecutiu, Juan Carlos
Benítez és l’entrenador d’un equip
que només ha fet tres incorporacions, la dels jugadors del B Sergio
Lamaña, David Guzmán i Sergio
Vivas. La mitjana d’edat d’aquesta
plantilla no supera els 23 anys, un
fet que no espanta el capità de l’equip Horacio Álvarez perquè “tot i
la joventut formem un grup amb
una gran experiència a la Primera
Nacional”. Per a Horacio Álvarez
el fet de mantenir el mateix bloc
durant els darrers anys possibilita
ser optimistes aquesta temporada.
“El nostre –diu– repte és superar
els registres d’anteriors anys, i per
fer-ho, una de les opcions és l’ascens. Per tant, no volem renunciar
a res”. El Bellsport seguirà amb la
política de la pedrera i mantindrà
un equip B en la Divisió d’Honor
de la Federació Catalana, que serà
entrenat per Jesús Alberto García.
La secció d’handbol del Bellsport s’ha marcat com a clar objectiu per a aquesta temporada consolidar les categories dels seus
equips masculí i femení. Les hospitalenques intentaran mantenir la
Primera Catalana davant d’uns ri-

BREVES

L’equip de futbol sala del Bellsport ha fet, per aquesta temporada, tres noves incorporacions
vals de certa entitat i categoria. L’equip femení presenta com a principal novetat el canvi d’entrenador.
Venerando Grande substitueix en
el càrrec a Quico Brau, després de
cinc anys de plena dedicació, bons
resultats i consagració de l’handbol femení a l’entitat. El bloc de la
plantilla és gairebé el mateix de l’any passat amb la baixa de la llançadora Celeste Navarro. Les incorporacions són les de Sonia Bravo, Cristina Esteban, Miriam Serra-

no, Yolanda Moreno, Montse de la
Torre i Maria del Pilar de la Fuente. El conjunt masculí, que estrena categoria després del brillant
ascens de l’any passat, seguirà
entrenat per Manuel Torres, un home molt treballador i ambiciós.
Precisament, aquestes característiques fan que l’objectiu inicial de salvar la Segona Catalana es pugui
superar.
Els equips de bàsquet del Bellsport, sota la coordinació de Javier

Arrimada, tenen la il·lusió de pujar
de categoria. Aquesta jove secció
del Bellsport treballa per situar els
seus conjunts sèniors masculí i femení a la Segona Catalana. El
Bellsport continuarà cuidant les
noies de la gimnàstica rítmica que
participaran en diferents competicions catalanes. Les encarregades
de la secció, Ángeles Padilla i Conchi Padilla, continuaran amb la seva tasca de formació amb les esportistes més joves de l’entitat.

El piloto Xavi Linares
vence en el estatal
cadete de mini motos
El piloto de mini motos de la
ciudad, Xavi Linares, se ha proclamado, por segundo año
consecutivo, campeón de España de la modalidad en categoría cadete-juvenil. En la última carrera del campeonato,
celebrada en Palma de Mallorca, Linares obtuvo el segundo
lugar pese a los problemas físicos que tenía en el brazo izquierdo debido a una fractura.

