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Bàsquet

L’Hospitalet Nord,
subseu de la
Copa del Món
La pista del Complex Esportiu
L’Hospitalet Nord serà subseu de la
Copa del Món de Bàsquet, que es
disputa a Barcelona del 6 al 12 de
setembre, i a la seva pista entrena
ran les seleccions dels grups C i D
que es classifiquin per als vuitens,
quarts i semifinals de la competició.
En aquests grups es troben EUA,
Finlàndia, Nova Zelanda, Ucraïna,
República Dominicana, Turquia, Li
tuània, Angola, Corea, Eslovènia,
Mèxic i Austràlia. y

Futbol americà

Foto de família dels esportistes i clubs que han aconseguit títols i ascensos amb l’alcaldessa Núria Marín i diversos regidors al Saló de Plens

La millor temporada
Campions. S’ha
tancat la temporada
esportiva i molts
esportistes de L’H
han superat les
seves fites
Èxits en bàsquet, futbol americà, na
tació, taekwondo, waterpolo, boxa,
kick-boxing i ciclisme adaptat. Són
les modalitats en les quals més han
destacat els esportistes hospi
ta
lencs aquesta temporada. Per tan
car-la han estat rebuts a l’Ajunta
ment per l’alcaldessa Núria Marín, el
regidor d’Esports, Cristian Alcázar, i
altres membres del consistori.
L’alcaldessa es va adreçar als
esportistes per dir-los que “ens
sentim molt orgullosos dels vostres
triomfs i de les vostres marques
però també de tot allò que hi ha
darrere d’uns bons resultats: treball,
constància, esforç i implicació amb
l’equip i la ciutat”. y

Llista dels equips i esportistes

• L’equip sènior masculí de l’AEC Collblanc - la
Torrassa per l’ascens a la LEB Plata.
• Els Pioners L’H per la seva novena Copa
d’Espanya, que és la cinquena consecutiva
• Les noies de preinfantil del Club Esportiu
Joventut L’H, campiones de Catalunya nivell A1
• Paula Fraile i Laia Lamana, de la categoria

•
•
•

mini del Club Esportiu Joventut L’H, per
la medalla d’or amb la Selecció Catalana de
Minibàsquet als Campionats d’Espanya de
seleccions autonòmiques
Matías Aguilera, del Club Natació L’H, pel
bronze en 100 metres lliures al Campionat
d’Espanya d’hivern en piscina curta en categoria
absoluta
Adrià Sánchez, del Club Natació L’H, campió
d’Espanya en 200 metres papallona i per
aconseguir la marca mínima per competir en
l’àmbit internacional amb la selecció espanyola
Janira Rivera, del Club Talma L’Hospitalet,
per la medalla d’or de taekwondo al Campionat
d’Espanya Universitari, la de bronze al Campionat
d’Espanya Sènior i la d’argent al Mundial

Universitari, representant Espanya

• Mariona Leyes del Club Talma L’Hospitalet,

•
•
•
•
•

per la medalla d’or de taekwondo al Campionat
d’Espanya Universitari, la de bronze al Campionat
d’Espanya Sènior i perquè ha estat campiona
d’Espanya sub-21 i s’ha classificat per al
Campionat d’Europa
Judith Baeta, del Club Talma L’Hospitalet, per
les medalles d’or de taekwondo al Campionat
d’Espanya Universitari, i per la seva participació al
Mundial Universitari
Isaac Real, ‘Chaca’, del Gallego Prada, que
ha estat campió d’Europa de boxa en pes
superwèlter
José Manuel García, ‘Pepe’, del Club Deportivo
Leonés, campió del món de kick-boxing en la
categoria de 72 quilos
Rubén de Lera, també nedador de
L’Hospitalet, campió d’Europa de waterpolo el
Natació Atlètic Barceloneta
Javier Quiles Torrebadella, del Club Handbike
Barcelona, tercer classificat al Campionat
d’Espanya de Ciclisme Adaptat

Teo Polanco deixa
Pioners de L’H per
motius personals
El fins ara entrenador ha dit que ne
cessita més temps per dedicar a la
família i a la seva feina de professor.
Polanco va arribar a Pioners la tem
porada 2003-2004. En aquests deu
anys el club s’ha situat a l’elit del fut
bol americà espanyol i europeu amb
sis lligues i set copes. Teo Polanco
no quedarà del tot deslligat del futbol
americà, ja que ha acceptat el càrrec
de seleccionador nacional català on
debutarà el mes d’octubre. y

Bàsquet

El CB L’H reforça
la plantilla amb
quatre jugadors
El CB L’Hospitalet encara la pròxima
temporada amb l’objectiu de mante
nir la categoria però sense renunciar
a poder classificar-se per a la fase
final, segons el tècnic del primer
equip, Jorge Tarragona. El club que
milita a la lliga EBA manté el mateix
bloc de jugadors, tret d’Aitor Pérez,
que ha causat baixa. A més, ha fitxat
Oriol Bayó (CB Cornellà), ha recu
perat Gabi Diaz i ha pujat de l’equip
júnior Xavi Moreno. y

El Hospi volverá a intentar
el asalto a Segunda A
Fútbol. El técnico
Kiko Ramírez
renueva por un año
más y Hammouch
es secretario técnico
Kiko Ramírez seguirá una temporada
más al frente del Centre d’Esports
L’Hospitalet. El alma mater del equi
po ha renovado por un año con la
intención de conseguir el ascenso
que la pasada temporada perdió
frente al Leganés. Para ello contará
con el ex futbolista Albert Luque, que

se incorpora como segundo entre
nador. La vacante de secretario téc
nico que ha dejado Quique Cárcel
al marcharse al Girona FC ha sido
ocupada por el capitán Iván Ham
mouch, que compaginará el terreno
de juego con la dirección técnica.
Por lo que respecta a la plantilla,
se han producido varias bajas. La
más importante, la del delantero
Ariday, que ha firmado por el Sa
badell de la Segunda A. También
sonadas han sido las rescisiones
que han sellado Pirulo y Pol Llonch
con destino al Espanyol B, o las de
Moyano, que se ha ido al Reus, Pro

vencio, que jugará en el CFR Cluj
de la Primera División de Rumanía, y
Manel Gómez.
A la vez, se han fichado juga
dores jóvenes. Se ha anunciado la
vuelta del portero Oliver Sánchez
(Getafe B), y la entrada de los
defensas Aleix Coch (Gimnàstic Ta
rragona) y José Rodríguez (Arroyo),
los medios Rubén Alcaraz (AE Prat)
y José Ángel Bueno (Pobla Mafu
met), los delanteros Joel Méndez
(DAMM) y Pablo Morgado (Huracán
Valencia), el lateral Èric Via (Pobla
Mafumet) y Lucas del Campo, que
sube del juvenil A. y

El presidente, Miguel García, firma la renovación de Ramírez

