
COL·LABORADORS

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

L’Hospitalet és una ciutat que aposta per l’esport com un dels eixos 
de l’acció del Govern municipal: millorar la qualitat de vida de la 
ciutadania i garantir els seus drets. La pràctica esportiva és un hàbit 
saludable que contribueix a difondre valors i a cohesionar la ciutat, 
una eina per al creixement personal i de la comunitat.

Amb aquest plantejament, l’Ajuntament fa possible que, gràcies a 
molts anys d’esforços, actualment tothom a la ciutat tingui a prop 
de casa un equipament esportiu i que continuem endavant amb la 
construcció de nous espais i actuacions de millora en els ja existents.

Tot això no seria possible sense la gran feina que desenvolupen 
entitats com el Club Natació L’Hospitalet, compromeses amb l’esport 
i amb la ciutat, amb les quals treballem plegats. Felicito a l’entitat 
per aquesta nova edició del Trofeu de Natació Ciutat de L’Hospitalet, 
un referent a Catalunya en aquesta disciplina, i us convido a tots i a 
totes a assistir a aquesta gran cita de l’esport a la ciutat.

Piscines Municipals de L’Hospitalet
Carrer de Rosalía de Castro, 39
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TROFEU de
NATACIÓ
CIUTAT de
L’HOSPITALET

Dissabte,
26 de maig de 2018,

a les 9.30 i 
les 16.30 h31è



CALENDARI DISSABTE,
26 DE MAIG

Sessió del matí,
a les 9.30 h

Sessió de la tarda,
a les 16.30 h
Eliminatòries

29. 4x50 metres estils mixt

30. 200 metres papallona femení

31. 200 metres papallona masculí

32. 4x50 metres lliure femení

33. 4x50 metres lliure masculí

34. 200 metres esquena femení

35. 200 metres esquena masculí

36. Prova d’eliminació femení

37. Prova d’eliminació masculí

38. 200 metres braça femení

39. 200 metres braça masculí 

40. 4x50 metres estils mixt

41. 100 metres braça masculí

42. 100 metres braça femení

43. 100 metres lliure masculí

44. 100 metres lliure femení

45. 4x50 metres estils masculí 

46. 4x50 metres estils femení

47. 100 metres esquena masculí

48. 100 metres esquena femení

49. Prova d’eliminació masculí

50. Prova d’eliminació femení

51. 100 metres papallona masculí

52. 100 metres papallona femení

53. 400 metres lliure masculí

54. 400 metres lliure femení

55. 4x100 metres estils mixt

Lliurament de medalles i trofeus a les 19 h




