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Atletisme

Bàsquet

L’AEC Collblanc-la
Torrassa lluitarà
per ser nou equip
de l’Adecco Plata

1.400 atletes a la
Milla Urbana de
Santa Eulàlia
Lidia Rodríguez i Mohamed Alte van
ser els guanyadors de la 22a edició
de la Milla Urbana de Santa Eulàlia.
Memorial David Sánchez i Óscar
Vizcaíno, que cada 1 de maig orga
nitza l’AESE. Per quart any conse
cutiu, la prova va tenir una vessant
solidària amb la recollida d’aliments
d’ASOMOBE. El director de la Milla,
José Ruiz, es va mostrar molt satisfet
amb l’alta participació. “Recollim els
fruits del bon funcionament dels dar
rers anys”. y
Partido entre el equipo de la AESE y el Martorell, que las locales no consiguieron remontar

Atletisme

Èxit en el vuitè
míting d’atletes
amb discapacitat
L’ISS L’Hospitalet Atletisme va orga
nitzar amb èxit el Míting Internacional
Kern Pharma Gran Premi Sauleda per a atletes amb discapacitat. En el pla esportiu, cal destacar
els triomfs en les seves respectives
ca
tegories d’Elena Congost, Car
les Muñoz, Martín Parejo o del xilè
Alejandro Orellano, entre d’altres.
Un esdeveniment que, un any més,
va comptar amb la col·laboració de
l’Ajuntament de L’Hospitalet. y

Las chicas del CN L’H, en la
elite del waterpolo estatal
Balance. El AESE
femenino se queda
a las puertas del
ascenso a Primera
El equipo femenino del CN L’Hos
pitalet ha ascendido a la máxima
categoría del waterpolo estatal, la
División de Honor. El conjunto que
dirige David Ferrando ha completa
do una magnifica temporada consi

guiendo el ascenso como subcam
peón de la Primera Nacional. Todo
parece indicar que David Ferrando
seguirá como entrenador por se
gundo año consecutivo aunque
aún falta sellar el acuerdo. El gran
objetivo de la próxima campaña es
formar un equipo lo bastante com
petitivo para no convertirse, como
afirma David Ferrando, “en un equi
po ascen
sor”. El equipo femenino
de la Agrupació Esportiva Santa
Eulàlia rozó el ascenso a la Primera

Nacional. El conjunto de Javier Sán
chez se quedó a las puertas de la
nueva categoría al perder la final de
la promoción, organizada por el club
de nuestra ciudad, ante el Martorell
por 8-17. En el apartado masculino,
el CN L’Hospitalet también disputó
las fases de ascenso al Campeona
to de España de la Segunda Divi
sión en Granollers. El conjunto de
Manolo Delgado brilló en la com
petición y solo cedió en la decisiva
final ante el CN Premià por 6-4. y

L’Aracena AEC Collblanc-la Torras
sa jugarà la fase d’ascens a l’Adec
co Plata com a tercer classificat del
grup C de la Lliga EBA. L’equip diri
git per Josep Maria Marsà ha anat en
clara línia ascendent durant el cam
pionat i gràcies a una brillant segona
volta ha aconseguit entrar en la lluita
final per pujar de categoria. La Fede
ració Espanyola de Bàsquet encara
ha de determinar on es farà aquesta
fase d’ascens que es disputarà el
24, 25 i 26 de maig.
La presidenta del club, Victoria
Segura, s’ha mostrat molt satisfeta
pel rendiment de l’equip i ha asse
gurat que esportivament “no renun
ciarem a res”. En tot cas, Victoria
Segura també ha puntualitzat que,
en cas d’assolir la nova categoria,
hauran de fer números per determi
nar “si podem assumir econòmica
ment la nova divisió”. y

Fe d’errades
El CP L’Hospitalet va guanyar
el Campionat de Catalunya
celebrat el passat 17 de març i
no el CP Pubilla Casas com va
publicar per error L’HOSPITA
LET en l’edició 274.

