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Els nostres esportistes més
internacionals
L’Hospitalet segueix aportant les seves millors figures a les seleccions nacionals de diversos esports
Resultats de
Melbourne

Actualment hi ha
esportistes de la
ciutat als combinats
nacionals de natació
i waterpolo, i al
torneig Sis Nacions B
de rugbi

L’esport de L’H segueix oferint
protagonistes a les seleccions
nacionals de diferents esports.
I això malgrat la modèstia que
caracteritza bona part dels clubs
de la ciutat. Les fórmules són
diverses, però el resultat final
és el mateix: competir amb la
selecció espanyola.
Recentment, tres nedadors del
Club Natació L’Hospitalet han parti
cipat en el campionat del món de
Melbourne (Austràlia). La presència
de nedadors del club hospitalenc en
l’escena internacional és un fet habi
tual en la darrera dècada. En aquest
cas ha estat el torn d’Erika Villaécija,
Mireia Belmonte i Francisco José
Hervás. Les dues primeres han dis
putat proves en piscina mentre que
hi ha qui veu Hervás com al substitut
natural de David Meca en les proves
de fons en aigües obertes. En aquest
cas, el club hospitalenc acostuma a
detectar i formar les més o menys jo
ves promeses que, després, acabaran
de despuntar amb l’ajuda de tècnics,
instal·lacions, programes i beques de
les federacions catalana i espanyola.
A partir d’aquell moment, i sobretot
si els resultats arriben, el treball del
CN L’Hospitalet passa per aconseguir
retenir aquests nedadors per a les
competicions de clubs i també, és
clar, per augmentar el seu prestigi
dins de la natació espanyola.
A Melbourne, però, també ha
competit una altra veïna de Santa
Eulàlia, Elisabeth Gazulla, portera
amb la selecció espanyola de wa
terpolo. Actualment, és jugadora del
CN Sabadell, i també havia militat al

foto cedida pel cn l’h / gabriel cazado

e
s
p
o
r
t
s

José Hervás, a Melbourne, i Érika Villaécija, a la gala de la Nit de l’Esport

La presència internacio
nal ve de lluny. En els anys
vint, el futbolista Agustí

L’apunt
Layola, amb l’Europa, i el
ciclista Julián Espanyol
ja competien fora . En
els quaranta el ciclista
Antoni A. Sancho, el bo
xador Fortunato Ortega,
i basquetbolistes com
Marcel·lí Maneja o Eduard
Kucharski anaren a l’es
tranger. Darrerament cal
recordar els nedadors Àn
gels Bardina, Mireia Gar
cía i Teo Edo, i els futbo
listes Sergio González i
Carlos Muñoz.

Mediterrani. Nascuda l’any 1987, Eli
sabeth ja havia participat abans amb
la selecció de Mar Sanromà.
n Torneig Sis Nacions B
Més insòlit resulta a primera vista
el cas del jugador del Rugbi Club
L’Hospitalet, Òscar Ferreres, qui ha
estat convocat recentment per jugar
partits del torneig Sis Nacions B.
No és massa comú que un jugador
que està dues categories per sota
de la màxima divisió sigui cridat per
formar part d’un combinat nacional,
però malgrat l’astorament de molts
dels seus companys, Ferreres es va
plantar fins i tot en l’equip titular que
va guanyar el mes passat a la selec
ció de Georgia, un resultat sorpresa
atesa a la relativa feblesa del rugbi
espanyol. Diu Ferreres que el selec
cionador el va felicitar després de la

seva actuació en aquell partit, facili
tada per la lesió poc abans del teòric
titular. El jugador del RC L’Hospitalet
desitja que la seva inesperada interna
cionalitat sigui una bona empenta
per a la seva carrera esportiva i espe
ra seguir comptant en els plans del
seleccionador, malgrat ser un jugador
d’un equip amb bon nom en el rugbi
nacional però que ara com ara juga a
la Primera Nacional. # enrique gil

Els nedadors del Club Nata
ció L’Hospitalet han estat
els grans destacats de la
delegació espanyola als
mundials de natació que
s’han celebrat a Melbour
ne i que van acabar el
passat 1 d’abril. Erika Vi
llaécija va ser quarta en
la prova dels 800 lliures i
també en la dels 1.500, en
què va aconseguir rebaixar
el rècord d’Espanya, que
ja tenia ella, en gairebé 8
segons (16’0”40). El seu
company de club Francis
co José Hervás també va
ser quart en la cursa dels
5 quilòmetres d’aigües
obertes, mentre que en
la de 10 va ser vint-i-sisè.
Mireia Belmonte, que ater
rava en aquests mundials
com a campiona del món
júnior dels 200 estils i 400
lliures, no va entrar en
cap final. Belmonte va ser
dotzena en els 400 estils,
dinovena en els 200 estils
i vint-i-dosena en els 200
papallona. Finalment, la
selecció espanyola de wa
terpolo femení, amb la
portera de L’Hospitalet Eli
sabeth Gazulla, va quedar
setena, la millor classifi
cació de tota la història en
uns mundials.

El Bellsport mantiene
la liga catalana del
equipo femenino
Supera con nota las fases preliminares
El equipo de balonmano feme
nino del Bellsport ha consegui
do mantener la categoría de la
liga catalana, creada esta misma
temporada, tras unas fases pre
liminares que las hospitalenses
han superado con nota.
Sin embargo, el Bellsport
acabó penúltimo del campeona
to con sólo dos victorias, las dos
ante el Castelldefels, y lejos de
la posibilidad de luchar por el titulo.
El técnico Jordi Martín reconoce
que “nuestro principal objetivo era
mantener la nueva división creada,
y lo conseguimos, con lo cual esta
mos muy satisfechos”. Martín, que
este año ha debutado como nuevo
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entrenador del equipo femenino del
Bellsport, también admite una pe
queña decepción en el rendimiento
del equipo en la liga: “esperábamos
conseguir alguna victoria más e in
cluso nuestra ilusión era luchar para
quedar entre las cuatro primeras...
pero al final no ha podido ser”.
Tras mantener la categoría, aho
ra el conjunto de la ciudad finalizará la temporada disputando la
Copa Catalana. Después el director
técnico de la sección, Pere López, y
el propio entrenador, Jordi Martín,
planificarán la próxima campaña
con el objetivo de intentar mejorar
los resultados obtenidos este año.
# jordi mèlich

