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La cinquena millor entitat
atlètica d’Espanya és aquí

Baloncesto / Judo

La Penya gana
el torneo de
básket infantil

Atletisme. L’ISS
L’Hospitalet enceta
la nova temporada
gaudint encara els
èxits de l’anterior

Fútbol americano

Pioners logra
su sexta Copa
de España

cedida per iss l’hospitalet/ joan vico

L’ISS L’Hospitalet Atletisme ja ha
arrencat la nova temporada atlètica
amb les tradicionals proves de cros.
Sense temps de pair èxits recents
però de la campanya anterior com
el campionat d’Espanya de l’equip
cadet femení, el sotscampionat del
masculí o la cinquena posició en el
rànquing nacional de clubs atlètics
realitzat per la RFEA en funció dels
resultats de totes les categories.
Pel que fa als equips d’aquesta
nova temporada, l’excel·lent campa
nya ha comportat importants ofertes
econòmiques per a alguns atletes,
com Carles Triadó, Dídac Salas,
Marc Guerrero, Imanol Martín, Ro
bert Díez, Lídia Rodríguez o Laura
Hernández, que han abandonat la
disciplina del club hospitalenc.
Malgrat tot, l’ISS L’Hospitalet ha
fet un gran esforç per intentar man
tenir el bloc del darrer any, i continuen a l’entitat atletes de la categoria de l’olímpica Laia Forcadell o
de medallistes nacionals com Síl
via Riba, Oyidiya Oji, José Javier
Ortega, Claudio Villanueva, Ester
Garcia, Ainara Acevedo, Alba Man
zano, Alex Aragoneses, Adrià Burri
el, Bea Caspar, Sergi Guijo, Marta
Vilches, Amina María Álvarez, Marc
Zúñiga, Sandra Troyano, Adriana
Muñoz, Lorena Pedrero, Esteban
Fernández, Domingo Sánchez, Bea
Indurain, Mar Vico o Miquel Robert.

El Joventut ha sido el ganador del
torneo infantil de básket Ciutat de
L’H organizado por la AESE, tras
imponerse en la final al Barça (62 a
68). En el torneo de judo también
organizado por la AESE, el Esport-7
fue el ganador por equipos. y

L’equip cadet femení de l’ISS L’Hospitalet Atletisme, al més alt del podi del recent campionat d’Espanya

També hi ha hagut importants incorporacions, entre les quals des
taca Samuel Carnicero, subcam
pió de Catalunya absolut de 400
metres tanques i una de les millors
promeses nacionals en aquesta
especialitat; Sergi Torres, medalla
al Campionat d’Espanya juvenil en

El club manté el
gruix dels equips, tot
i que alguns atletes
han marxat amb
bones ofertes

400 metres llisos tant a l’aire lliure
com en pista coberta, o Marta Gó
mez, una de les millors especialistes
catalanes en cros i obstacles, que
torna al club. També és remarcable
el retorn de Xavier Areny després
d’un parell de temporades apartat
de la competició. y

Los Pioners de L’H han sumado su
sexta Copa de España de fútbol
americano, tras derrotar en la final
a Firebats de Valencia por 46 a 23.
La final, de un gran nivel, se decidió
sobre todo gracias a un gran cuarto
parcial del equipo de Teo Polanco. y

Baloncesto

SESE y Sant
Medir ganan
el torneo Mini
El SESE masculino y el Proa Sant
Medir femenino han ganado el de
cimosexto Torneo de Básket Mini
organizado por la AEC Collblanc-la
Torrassa. Se homenajeó al ex presi
dente federativo Enric Piquet. y

