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L’Hospitalet Atletisme inicia
una nova temporada
Manté la filosofia de dedicar els principals esforços als equips de base per treballar els atletes del futur

L’Hospitalet Atletisme-Íntegra
2 ha fet nous fitxatges però segueix la filosofia de dedicar els
principals esforços als equips
de base per treballar-se els atletes del futur. Destaquen les
incorporacions dels joves germans Andrea i Robert Díez.
És en aquests equips de
base on L’Hospitalet AtletismeÍntegra 2 ha realitzat incorporacions que volen augmentar
tant el potencial de l’equip absolut com dels equips júniors.
Així destaca l’arribada d’Andrea Díez, una de les millors
velocistes espanyoles que aquesta
darrera temporada va aconseguir
batre el rècord d’Espanya juvenil de
400 metres llisos en pista coberta
amb una marca de 56,50 segons.
La marca superava l’aconseguida fa
vint-i-nou anys per una de les històriques de l’atletisme nacional, Montserrat Pujol. Andrea vindrà acom-
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panyada pel seu germà Robert, actual campió d’Espanya en triple salt
i un atleta amb una gran versatilitat: també és l’actual campió de Catalunya juvenil en 400 metres tanques. Robert Díez, com la seva germana, van participar al Mundial Juvenil que es va disputar a Marràqueix
(Marroc) el passat mes de juliol.
Altres reforços són Daniel Pedro
Garcia, actual campió de Catalunya
júnior en 60 i 110 metres tanques,
que aportarà qualitat a aquestes proves, així com Manel Concepción,
sotscampió d’Espanya cadet de salt
amb perxa, i Jordi Adell, sotscampió
de Catalunya cadet en llançament
de la javelina. També cal destacar
l’aportació que representa el marxador de Granada, José Puerta, un
dels millors especialistes espanyols
en categoria juvenil.
Elena Congost, atleta amb deficiència visual lleu i que encara pertany a la categoria júnior s’espera que aporti importants punts en
400 i 800 metres llisos mentre la
Campiona d’Espanya juvenil d’Exatló d’ara fa dos anys, Gal·la Caixal,
torna al club després d’una temporada fora de l’entitat.
D’altra banda, continua el projecte de col·laboració entre L’Hospitalet Atletisme-Íntegra 2 i el CA Mollet, que aportarà atletes de la categoria de Carme Silva, Ainara Acevedo, Ana Maria Chico, les germanes Khönan o Álex Ramos.
Amb un equip que el club quali-
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fica com a “homogeni i jove” s’intentarà aconseguir arribar a les finals del Campionat d’Espanya per
a clubs júnior i cadet, tant en pista
coberta com a l’aire lliure. Així mateix, el club intentarà millorar el catorzè lloc a la classificació final per
equips de la passada temporada,
realitzada recentment per la Reial
Federació Espanyola de Atletisme, i
que es basa en els resultats dels
campionats d’Espanya de totes les
categories. La classificació està dominada per entitats tant potents
econòmicament com el FC Barcelona (primer), el CA València Terra i
Mar (segon) i el J’Hayber Playas de
Castellón (que del primer lloc de la
temporada anterior passa al tercer
d’aquest any). L’Hospitalet Atletisme-Íntegra 2 hi és la tercera entitat catalana. # ENRIQUE GIL
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La nova temporada
atlètica s’ha iniciat
amb les primeres
curses de cros i L’H
Atletisme-Íntegra 2
ja té a punt els seus
equips

Andrea Díez, nova incorporació a L’Hospitalet Atletisme

Nova web del club: http://
www.hospitaletatletisme.org

El Hospi se despide de otra
edición histórica de la Copa
El CE L’Hospitalet de Ramón
Moya estuvo a punto de hacer
historia en la Copa del Rey, pero al final se inclinaron ante el
Athletic de Bilbao por 1 a 3 en
una jornada inolvidable.
Durante 56 minutos, los ribereños dominaron el marcador gracias a un gol de Quique Cárcel. “A pesar de la eliminación, la
plantilla ha disfrutado como nunca
de este encuentro... Incluso en el
descanso nos decíamos !ojo que aún
la liaremos!”, dice. Sin embargo, el
cansancio y la categoría del rival inclinaron la balanza en diez minutos
tontos de los hospitalenses.
Ramón Moya era claro: “estoy
muy contento por el rendimiento de
mis jugadores pero al final se ha impuesto la lógica, ellos tienen un ritmo más alto de competición”. Tras la
alegría de la Copa, “hemos hecho
–apunta el entrenador– una gran
competición eliminando a Calahorra,
Pontevedra y Nàstic de Tarragona” y
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avisa que “ahora todos nos tenemos
que centrar en la liga e intentar conseguir la permanencia cuanto antes,
creo que tenemos suficiente plantilla
como para no sufrir”.
En el partido debutó Álex López
que el año pasado formaba parte
del juvenil nacional del Hospi. De
esta manera esta temporada ya
han jugado los tres juveniles que
subieron el año pasado Raúl Pradas, Chiqui y ahora Álex López.
 Jugado en la Nova Creu Alta
El partido se tuvo que disputar
en la Nova Creu Alta de Sabadell
por la negativa de los vascos a jugar sobre hierba artificial. El presidente del Hospi, Miguel García,
agradeció el esfuerzo de sus jugadores: “han hecho todo lo posible,
les felicito”. Sin embargo, cargó
contra el presidente del Bilbao, Fernando Lamikiz: “nos ha engañado,
nos prometió que jugarían en el Es-

tadio Municipal... un club tan histórico merece un presidente con palabra”. El alcalde, Celestino Corbacho, que asistió al encuentro, afirmó que “la federación española tiene que cambiar esta normativa”.
# JORDI MÈLICH
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Los jugadores del equipo ribereño se centran ahora en la liga

Los jugadores del Hospi se esforzaron ante el Athletic

