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La ciutat esdevé aquest curs
Vila Esportiva Universitària

Fútbol

Bruno Vinicius
suple a Velillas en
el CE L’Hospitalet
El jugador, de origen brasileño y formado en el Corinthians, se ha incorporado al equipo ribereño procedente del Formentera, previo paso por
el filial del Real Madrid, y por otros
equipos catalanes como Sabadell,
Sant Andreu y Badalona. Vinicius
puede jugar por ambas bandas y
también por el centro. Destaca por
su velocidad y su técnica. La lesión
de larga duración del delantero Fernando Velillas ha obligado al club a
fichar otro delantero con garantías. y

Poliesportiu. L’Hospitalet s’ha compromès
amb la UB per acollir les competicions del
Campionat de Catalunya Universitari
La coordinació del Campionat
es fa de manera rotatòria entre les
12 universitats catalanes i aquesta
temporada és el torn de la Universitat de Barcelona, que ha apostat per
L’Hospitalet gràcies a la seva àmplia
oferta d’instal·lacions. “Som una de
les ciutats espanyoles que més inverteix en esport, evidentment encara queden moltes coses per fer i per
millorar, però tenim un parc d’instal·
lacions que és molt complet, molt
competitiu i que és capaç d’acollir
esdeveniments tan importants com
aquests campionats de Catalunya”,
afirma el tinent d’alcaldia d’Esports,
Cristian Alcázar.
Aquesta competició universitària arriba a la trenta-quatrena
edició amb l’objectiu de fomentar
la pràctica esportiva entre les persones integrants de les comunitats
universitàries, ja que hi poden participar estudiants, personal docent
i investigador, i personal d’administració i serveis. El campionat es
fa cada any en una població per
potenciar la vinculació de la universitat amb la societat i donar-li més
visibilitat. y

Baloncesto

El CB L’H ficha al
escolta estonio
Egert Haller
CEDIDA PER CAMPIONAT DE CATALUNYA UNIVERSITARI

L’Hospitalet acull aquest curs el
Campionat de Catalunya Universitari d’Esports d’Equip 2018-2019,
una competició que comptarà amb
uns 1.500 participants. L’Hospitalet
pren el relleu de Cornellà, que va ser
la Vila Esportiva Universitària durant
la passada temporada.
Aquest mes es disputarà ja la
primera jornada i les competicions
duraran fins al març del 2019. En
aquest temps passaran per la ciutat uns 1.500 esportistes de 150
equips que representen les diferents
universitats catalanes. Hi haurà
competicions de bàsquet femení i
masculí; futbol 11 masculí; futbol 7
femení; futbol sala masculí i femení;
handbol masculí i femení; rugbi 7
masculí i femení, i voleibol femení i
masculí.
Les competicions es faran al
Complex Esportiu Municipal L’Hospitalet Nord; a l’Estadi Municipal
de Futbol de L’Hospitalet; als poliesportius municipals de Bellvitge, Gornal i el Centre; als camps
municipals de futbol Feixa Llarga,
Gornal, Provençana i Santa Eulàlia,
i al Camp Municipal de Rugbi.

Partit d’handbol del Campionat Universitari del curs passat, a Cornellà

Debido a las numerosas lesiones que
ha sufrido el equipo de LEB Plata del
CB L’Hospitalet en este inicio de temporada, el club ha tenido que reforzarse con Haller. El escolta procede
de la liga de su país y tiene 23 años.
En sus tres primeros partidos con su
nuevo equipo, ha promediado 17 minutos de juego, con casi ocho puntos
y una asistencia por encuentro. Con la
incorporación de Haller, la plantilla del
CB L’Hospitalet cuenta con 11 jugadores, a los que se suman dos júnior. y

