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El 26 d’octubre es disputarà el 22è Trofeu Ciclista Ciutat de L’Hospitalet

El millor ciclisme
nacional a la rambla
Marina de Bellvitge

El CB Aracena ficha
al escolta Medianero
y despide a Balcells
El Club Bàsquet Aracena ha
fichado al escolta Antonio Medianero, procedente del Inka
de Mallorca. Medianero formó
parte de la plantilla del CB
L’Hospitalet y ha jugado en diferentes equipos de la liga ACB
como el Joventut de Badalona, Manresa, Unicaja o Lugo.
Por otra parte, el pívot Salva
Balcells ha dejado la entidad
hospitalense para fuchar por el
Rubí.

JORDI MÈLICH

Mauri,
Casero, Edo o
Jiménez, les
estrelles del
critèrium
Olano, amb problemes físics
que el van obligar a retirar-se de
la Vuelta, ha renunciat a disputar
el Mundial i tots els critèriums nacionals. El ciclista va anul·lar la
seva participació a L’Hospitalet tot
i que feia uns mesos que la tenia
confirmada. D’altra banda, el record de la passada edició amb el
triomf d’Induráin encara no s’ha
esborrat. Pedro Zamora és de l’opinió que “serà molt difícil igualar
el nivell del critèrium de l’any passat amb la presència d’Induráin.
Aquell record ha posat el llistó de
la prova molt alt”.

La junior Anna
Gómez, campeona
nacional de patinaje

ARXIU

El pròxim 26 d’octubre, la rambla
de la Marina de Bellvitge acollirà
el 22è Trofeu Ciclista Ciutat de
L’Hospitalet X Memorial M. Ortega Yeste, organitzat per la Unió Ciclista L’Hospitalet. Com en cada
edició de la prova, els millors corredors del panorama nacional no
faltaran a la cita ciclista.
La participació serà d’autèntic
luxe amb noms il·lustres com els
de José María Jiménez, Ángel
Edo, Melcior Mauri, Ángel Luis Casero o Félix García Casas. A més,
l’organització ha convidat els millors ciclistes amateurs del diferents clubs de Catalunya. El president de la Unió Ciclista L’Hospitalet, Pedro Zamora, assegura que
“nosaltres treballem amb molta illusió per portar els millors corredors a la ciutat” però recorda que
“costa molt organitzar un esdeveniment d’aquesta categoria”. El
critèrium ve marcat per dos aspectes: la baixa obligada d’Olano i l’immillorable record de la passada
edició amb Miguel Induráin.

BREVES

L’Hospitalet tornarà a viure l’emoció del ciclisme
El palmarès de vencedors té
corredors mítics com el mateix Induráin, Pedro Delgado, Pello Ruíz
Cabestany, José Luis Laguía o Álvaro Pino. Fent una ullada a les

primeres edicions cal citar noms
com José Florencio, Pedro Moreno, Antonio Díez, Ramón Medina,
Francisco Sala, Bernardo del Pino i Francisco López.

La patinadora de la Associació
Esportiva L’Hospitalet Anna
Gómez se ha proclamado campeona de España junior en la
prueba de velocidad de 500
metros de los nacionales disputados los pasados 11 y 12
de octubre en Pamplona. Anna
Gómez completó su actuación
con una medalla de plata en la
carrera de 3.000 metros. El
también hospitalense Ramses
Reina, que actualmente milita
en Lagunak de Pamplona, ha
sido seleccionado para representar a España en el próximo
Campeonato del mundo.

