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La Uni veu passar de llarg
l’ascens i segueix a Segona
Futbol. A les
categories de
Territorial, els clubs
locals s’han estancat.
Enguany, hi ha un
descens i seguim
sense ascensos
La Unificación Bellvitge va perdre en
la darrera jornada de lliga l’opció de
jugar la promoció d’ascens a Primera Categoria. Una derrota a casa davant l’Olivella els ha apartat finalment
de la promoció. Cal advertir, però,
que va ser la tercera derrota consecutiva en el tram final de la lliga i, per
tant, aquest rendiment a les acaballes de la competició té molt a veure en aquest desenllaç. Ni tan sols
l’últim intent, un recurs per possible
alineació indeguda de l’Olivella en el
darrer partit, va donar fruits ja que va
ser desestimat per la Federació.
D’aquesta forma, i malgrat que el
seu equip ha estat finalment tercer,
els afeccionats de la Uni han acabat la temporada amb mal gust de
boca. La plantilla no ha estat menys.
Sergio Carique, un dels jugadors de
l’equip, explicava després de la darrera derrota que “al vestidor estem
molt esfondrats“. El seu company
Cristian Pablo Perera admetia que
“mentalment no hem estat dintre
del partit”.
En la mateixa categoria, la UD
Gornal, tot i ser el millor equip de la
primera volta, ha acabat en sisena
posició. Disposar del segon màxim
golejador del grup, Israel Friero (22
gols i 0,6 de mitjana per partit), no
els ha permès aspirar a l’ascens.

Els jugadors de la Unificación van lamentar la derrota davant l’Olivella que els va deixar fora de la promoció a Primera

El Fenicia FE L’H
Atlètic baixa a
Quarta Categoria i
és l’únic descens a
les lligues territorials

L’únic descens
A la Tercera Categoria ens trobem l’únic descens de la temporada, el del Fenicia FE L’Hospitalet
Atlètic, que baixa a Quarta en aca-

bar a la setzena posició del seu grup
amb 33 punts, a 3 de la salvació. En
aquest grup, el millor classificat ha
estat el Santa Eulàlia, quart; el Can
Buxeres ha acabat cinquè; l’Hospitalense, vuitè, i el Pubilla Casas,
desè. Cal destacar que el jugador
del Can Buxeres Rafa Vílchez ha
estat el segon màxim golejador (26
gols, 0,9 per partit).
A la Quarta Catalana, on no hi ha
descensos, La Florida i Santa Eulàlia
han acabat en tercera i quarta posició, respectivament, tot i que l’ascens ha quedat lluny a causa dels 7

La directiva de L’Hospi dóna
explicacions i surt ratificada per
dos terços dels vots dels socis
Futbol. Una assemblea amb certa divisió
i molts dubtes dóna pas als fitxatges per al
primer equip, que tindrà moltes cares noves
En l’assemblea extraordinària de socis van ser aprovats tots els punts
de l’ordre del dia. Es va ratificar la
nova junta directiva presidida per
Antonio Castellano (36 vots a favor,
16 en contra i tres abstencions), es
va ratificar Miguel García com a president d’honor (23 vots a favor, 10
en contra i 15 abstencions) i es va
aprovar per part dels socis la creació d’una secció de futbol femení (51 vots a favor, 6 en contra i 3
abstencions). També es va acceptar

estudiar la possibilitat de tenir un filial a l’entitat (46 vots a favor, 14 en
contra i 7 abstencions).
Preconcurs de creditors
La directiva va confirmar la delicada situació econòmica per l’expedient obert per la Seguretat Social
de 836.000 euros, al qual es podria
afegir una inspecció d’Hisenda que
podria reclamar uns 200.000 euros
més. La junta va confirmar que el
club està en preconcurs de credi-

tors per poder superar la situació i
que això es notarà en el pressupost
per afrontar les competicions. En
la propera assemblea que organitzi
el club s’haurà de presentar una
auditoria econòmica sol·licitada per
un dels socis.
En l’apartat esportiu, ja s’ha fitxat
l’extrem David López (Olot), els
migcampistes Raúl Torres (Badalona) i David Medina (Sestao), el carriler Iván Guzmán (Sant Andreu), el
lateral dret Óscar Sierra (Badalona),
i els defenses Guillem Castell (Rubí)
i Guillem Savall (Cacereño). També
puja del juvenil el davanter Aitor Ruibal. Nou jugadors d’aquesta campanya han anunciat la seva marxa. y

punts d’avantatge que portaven els
dos primers. Darrere han quedat els
filials de Gornal (setè) i Unificación
(tretzè). El Milan L’H ha quedat en
la quinzena posició mentre que un
segon equip de La Florida ha acabat
catorzè. En aquest grup de Quarta,
el jugador de La Florida Ricard Pascual ha estat el màxim golejador (34
gols, 1,2 per partit).
Anys d’estancament
Els clubs de la ciutat a les categories dependents de la Federació
Catalana donen poques alegries

esportives en els darrers anys. De
fet, els ascensos són complicats
de veure i la Primera Categoria ha
estat un objectiu inabastable des
de la seva creació l’any 2011. Un
equip històric com el Pubilla Casas
s’ha de conformar amb la Tercera
Catalana, quan no fa tants anys que
era la referència del futbol territorial
a la ciutat, només per darrere de
L’Hospi. La Unificación ha tingut
algunes opcions de pujar a Primera,
però ha faltat sempre l’últim esforç.
El futbol modest fa uns anys que es
troba estancat a L’Hospitalet. y

