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Una milla de plata a L’H
Per a les noces de plata els organitzadors han preparat algunes novetats. A més, la prova estrena la
qualificació de Ciutat de L’Hospitalet, reservada als esdeveniments
més consolidats i amb major suport
municipal. La matinal atlètica tindrà
lloc el proper 1 de maig, diumenge,
en el circuit tancat de l’avinguda del
Carrilet, entre els carrers de Buenos
Aires i del Comerç.
A partir de les 9 del matí es disputaran una quinzena de curses de
diferents categories. Les més destacades seran a les 12.30h (prova
social, Memorial David Sánchez
i Oscar Vizcaíno), a les 13.15h
(juvenil, júnior, promeses i sènior
femenina) i a les 13.30h. (promeses
i sènior masculina). Hi ha una nova
categoria anomenada atenció a la
diversitat. “És una cursa que no té
classificació d’arribada” –explica
José Ruiz, organitzador– “i tots els
participants tindran medalla i obsequi. La nostra idea és arribar a
aquest grup de persones que per
les seves necessitats especials, siguin o no de mobilitat corporal, però
produïdes per una deficiència psíquica, puguin participar en aquest
esdeveniment esportiu-solidari”.
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Atletisme. La Milla
Urbana de Santa
Eulàlia, que organitza
l’AESE, arriba a la 25a
edició l’1 de maig

Vídeo de la
XXV Milla
Video promocional
del 25è aniversari

Prova sènior femenina de la primera Milla, l’any 1992 al carrer de Santa Eulàlia

L’organització vol superar per
primer cop el miler d’esportistes
arribats a meta i també aspira a
augmentar les aportacions solidàries. Es recolliran sota el lema Córrer
per l’1+1, i poden ser aportacions
voluntàries d’un euro i d’un litre d’oli
o de llet (o també cereals o aliments
bàsics). La cursa col·labora amb
l’ONG del barri Asomobe i amb el
banc d’aliments de la Creu Roja de
L’H. José Ruiz recorda la possibilitat
de col·laborar “mitjançant el dorsal 0

Per la prova han
passat atletes
olímpics com Reyes
Estévez, Marco
Cepeda o Judith Pla

o la utilització de les atraccions infantils i els tallers, al costat del circuit”.
La Milla Urbana de Santa Eulàlia
es va organitzar per primer cop
l’any 1992; des de fa set edicions
també és Solidària, i des del 1993
es va convertir en Memorial David
Sánchez i Óscar Vizcaíno, en record
de dos joves esportistes del club
morts en accident.
Per la prova han passat grans
atletes nacionals. Un jove Reyes
Estévez va participar i va guanyar

l’edició del 1994, amb 18 anys,
dos abans dels seus primers Jocs
Olímpics a Atlanta. L’especialista en
tanques Marco Cepeda va participar el 1999, abans de ser olímpic a
Sidney l’any següent. La migfondista
olímpica Judith Pla hi va prendre part
en diverses edicions, i l’especialista
en cros Jacqueline Martin va arribar a
guanyar la cursa en cinc ocasions. y

i + info: http://millaurbanasantaeulalia.cat

Hospi: cambia el entrenador
y sigue el presidente
Fútbol. El tándem
Corominas-Olmo
sustituye a Cifuentes
al frente del equipo
Los malos resultados han acabado
por condenar al entrenador Martí
Cifuentes, que a finales de marzo
llegaba a un acuerdo con la directiva para rescindir su contrato y
abandonar el banquillo del primer
equipo del CE L’Hospitalet. Le ha
sustituido hasta final de temporada

el tándem formado por el secretario
técnico, Miquel Corominas, y Antoni Olmo. El objetivo es mantener al
Hospi fuera de la zona de descenso.
De momento, tras su victoria en el
debut en la Pobla de Mafumet y a
falta de seis jornadas, cinco puntos
les separan del descenso directo.
La crisis ha coincidido con el proceso de elecciones a la presidencia
del club. Finalmente, tan solo se ha
presentado la candidatura del hasta
ahora presidente Antonio Castellano, por lo que seguirá en el cargo.
La actualidad del club también

pasa por su base. El cadete A del
Hospi ha participado en la Mediterranean International Cup (MIC),
disputada recientemente en diversos campos gerundenses. Los de
Dani Torres llegaron a la final del
torneo de consolación en la categoría B, que perdieron ante el Júnior
por 1 a 0. Previamente, tanto este
equipo como el infantil C jugaron
sendos amistosos en el Municipal
contra el Rush National de Estados
Unidos. Los infantiles vencieron por
4 a 0 y los cadetes por 4 a 1.
El club también ha organizado

Miquel Corominas y Antoni Olmo dirigen un entreno del primer equipo

su I Torneo de Fútbol Femenino de
L’Hospitalet. En categoría infantil, el
campeón ha sido la Penya Blanc-iblava la Roca. En categoría alevín/

infantil, las ganadoras fueron las niñas de la FE Grama. Y en las categorías benjamín/alevín y juvenil/ca
dete se impuso el CE Sabadell. y

