ESPORTS

L’HOSPITALET

FOTO CEDIDA PEL RUGBY CLUB L’H

11 DE MARÇ DE 1996

L’actual equip del Rugby L’Hospitalet al complet

El rugby Club L’Hospitalet acaba quart a la Lliga

Un equip jove amb un futur
prometedor en endavant
LLUÍS IZQUIERDO
El Rugby Club L’Hospitalet ha tancat la temporada a la primera nacional de rugby amb un brillant
quart lloc que iguala l’aconseguit a
la passada lliga. Tot i això, els hospitalencs han sumat quinze punts,
mentre que a l’anterior campanya
només havien aconseguit dotze.
El jove equip de Jordi Molinero
ha guanyat set partits, n’ha empatat un i n’ha perdut sis. Aquest
quart lloc, però, no ha contentat el
tècnic: “mereixíem el tercer lloc en
detriment del Cornellà; nosaltres
hem estat més regulars i hem jugat
a un nivell superior”. La diferència
de punts ha impedit que l’equip de
la nostra ciutat ocupés la tercera
posició. Malgrat això, Molinero
pensa que “hem demostrat aquest
any que anem a més. Ara mateix
–afegeix–, puc dir que aquest con-

junt tant jove juga a un nivell molt
alt”. L’entrenador té molt clar que
“som un equip de futur i d’aquí a
uns anys se’n sentirà a parlar”.
Un dels grans problemes del
Rugby Club L’Hospitalet, aquesta
temporada, han estat les lesions.
Molinero ha tingut gairebé sempre
dues o tres baixes per partit i això
no l’ha permès de treballar amb
tots els efectius. D’altra banda, l’aportació dels argentins Leonardo i
Gabi Febrés ha estat la nota negativa. Un d’ells va ser expulsat en
un partit de la primera volta i, posteriorment, va ser sancionat per la
resta de la temporada. L’altre va
deixar l’entitat per motius personals abans d’acabar la lliga. Jordi
Molinero reconeix que “ha estat
una experiència molt negativa. Jo
pensava –apunta–, que aquests
homes aportarien quelcom més i
que marcarien les diferències”.
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Tot i que la lliga a la primera
nacional ja s’ha acabat, el Rugby
Club L’Hospitalet no dóna per finalitzada la temporada i a més de
participar properament a la Copa
Catalana, disputarà diversos partits amistosos. Molinero assegura
que “Tenim lligats alguns amistosos al sud de França i després,
per Setmana Santa, aprofitant que
venen al nostre país molts equips
estrangers, intentarem també confirmar algun partit”.
Per contra, els hospitalencs
han renunciat a participar a la Copa Federació, per suposar una
despesa molt important per l’entitat. Precisament, sobre l’economia
del club, el tresorer José Antonio
García ha assenyalat que “som un
club modest i els pocs diners que
tenim intentem administrar-los bé”.
García ha afegit: “aconseguirem
més diners quan l’afició respongui”.

Torneig Premini de Bàsquet.

Uns 400 infants, de 6 a 9 anys, van participar
en la segona edició del Torneig Premini per escoles, organitzat pel CCR Collblanc-La Torrassa al Pavelló
Fum d’Estampa a final de febrer. El Sant Gabriel de Ripollet, en la categoria masculina, i la UE d’Horta, en
l’apartat femení, van ser els guanyadors. La competició va comptar amb la participació d’algunes de les
entitats més importants en aquest esport, com el Joventut de Badalona o l’escola de bàsquet Nacho Solozabal.
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