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ESPORTS

12 de novembre del 2018 DIARI DE L’HOSPITALET

Guardonats, membres del jurat i regidors es van fer la foto de família dalt de l’escenari del Teatre Joventut en acabar la cerimònia de lliurament de premis

Nit d’homenatges esportius
Nit de l’Esport 2018.
Clubs i esportistes es
reuneixen de nou per
veure reconeguts els
seus triomfs
El Teatre Joventut ha tornat a ser
l’escenari d’una nova Nit de l’Esport.
Durant l’acte, es premia els mèrits
assolits en la temporada anterior per
esportistes i equips de les categories sènior o absolutes de la ciutat. En
aquesta edició s’ha reconegut la feina de 57 equips i esportistes, 14 entitats i l’AMPA de l’Escola Busquets i
Punset [vegeu requadre].
També es van lliurar cinc mencions especials: als Pioners de L’H pel
seu trentè aniversari i ser un referent
en el futbol americà; a Maria Ollé,
per la seva dedicació a la promoció
de l’esport en l’àmbit local durant
més de 40 anys i pels mèrits assolits
en la gimnàstica artística; a l’Ovidio
Ríos, pels seus més de 25 anys de
dedicació a l’Associació Ciclista
Bellvitge; a l’Agustín Martínez, per
la seva dedicació a l’esport i durant
més de 20 anys a l’AESE, i a Francisco García, per la seva trajectòria
dins l’halterofília i per l’organització
del Mundial Màster a L’H. y

GUARDONATS I MENCIONS ESPECIALS
AE D’ARTS MARCIALS TA-MO
Sergio Bandera, Ybone Hernández,
Guillermo Gámez, Míriam González, Eric
Peligro i Joan Álvarez (kung-fu)

CGA L’HOSPITALET
Paula García, Montse Bruñó, Marina Mas i
Paula Belmonte (Gimnàstica artística)

AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANTA
EULÀLIA
Sènior A i B femení i sènior A masculí
(bàsquet)

CLUB TENNIS TAULA L’HOSPITALET
Equip de Primera, Eduard Solsona, Antony
Milanovic, Nico Barsatan i Eduard Torra;
equip de Segona A, Pol Comas, Àngel
Fortuna i Gustavo Plazas

CENTRE CATÒLIC DE L’H
Sènior masculí de bàsquet

CLUB TWIRLING L’HOSPITALET
Núria Guerra

CLUB BÀSQUET L’HOSPITALET
Sènior masculí

CLUB NATACIÓ L’HOSPITALET
Equip absolut masculí (waterpolo).
Anna Ariño, Silvia Barnés i Pilar Pino
(natació amb aletes)

CLUB ESPORTIU PUBILLA CASAS
Amateur A masculí i amateur femení
(futbol)

CE VOLEIBOL L’HOSPITALET
Equip sènior femení

ESC. DANSA I ACROBÀCIA PIRÀMIDE
Aitor Hernández, Sara Esteban, grups Little
Dreams i Fell like Beyoncé (fitkid adult);
María Arévalo, Aida Jiménez, grups New
Pyramid i Pyramid Angelus (dansa urbana);
Miguel Ángel Legaz (jazz funk), i grup
Pyramid Megacrew (acrodance adult)

CLUB DEPORTIVO TALMA L’HOSPITALET
Nicole Márquez, Mariona Leyes, Janira
Rivera, Zaira Rivera, Mireia Heredia i Alba
Álvarez (taekwondo)

ISS L’HOSPITALET ATLETISME
Absolut femení; equip femení de relleus
4x100 (Neus Vilà, Marta Vilches, Paula
Trejo i Anna Obradors); Maria Vicente;

CLUB D’ESCACS TORREBLANCA
Sènior masculí

Sara Gallego; Esteban Fernández Dávila;
Anna Obradors; Jesús Ángel García
Bragado; Álex Rodríguez; Sílvia Guerra,
i Brahim Fateh (atletisme). Mari Carmen
Paredes, Josefa Benítez, Martín Parejo, Ivan
Soriano, Laia Fabra, Berta López i Daniel
Buenestado (atletisme adaptat)
COMPETEIXEN FORA DE LA CIUTAT
Lucas Mondelo (bàsquet)
RECONEIXEMENT A LA TASCA EN
L’ESPORT EXTRAESCOLAR
AMPA de l’Escola Busquets i Punset

MENCIONS ESPECIALS
- Club de Futbol Americà Pioners de
L’H (30è aniversari)
- Maria Ollé (dedicació de més de 40
anys a l’esport local i a la gimnàstica
artística)
- Ovidio Ríos (dedicació de més de
25 anys a l’Assoc. Ciclista Bellvitge)
- Agustín Martínez (dedicació a
l’esport i més de 20 anys a l’AESE)
- Francisco García (trajectòria
esportiva personal i organització del
mundial d’halterofília màster a L’H)

El Real Madrid defiende su título
Baloncesto. La
AESE reúne ocho
grandes equipos
para el torneo infantil
El Real Madrid es el conjunto a batir,
lleva cinco temporadas consecutivas ganando el Torneo Infantil Masculino de baloncesto de L’Hospitalet,
y siempre con gran autoridad. Este
año se cumplirá la edición número
29 del torneo que organiza la Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, y de

nuevo algunos grandes equipos catalanes intentarán desbancar al club
madrileño. También lo intentará el
infantil del Bayern de Munich, conjunto alemán que repite por segundo año consecutivo y contribuye así
a internacionalizar el torneo.
Los equipos participantes estarán divididos en dos grupos de
competición. En el A han quedado
encuadrados Bayern de Munich,
Barcelona Lassa, Sant Josep de Badalona y CB L’Hospitalet. El grupo
B lo forman Real Madrid, Joventut
de Badalona, Catalana Occident

El R. Madrid conquistó el año pasado su quinto torneo consecutivo

Manresa y AESE. De los enfrentamientos de la primera fase saldrán
los semifinalistas (los dos primeros
de cada grupo).
La cita será del 7 al 9 de diciembre –durante el puente del día de la
Constitución– en el Polideportivo de
Santa Eulàlia. En los dos primeros
días, las jornadas tendrán horarios
de mañana y tarde, a partir de las
9.15h y sin interrupción. El domingo
día 9 será solo jornada matinal. A
partir de las 10h se jugará por el tercer y cuarto puestos, mientras que
la final está prevista sobre las 12h.
Entre ambos partidos se dirimirá el
concurso de triples y tras la final se
realizará la tradicional ceremonia de
entrega de trofeos. y

