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Un Hospi amb ambició
Futbol. Tot
i la retallada
pressupostària, el
club inicia la lliga amb
il·lusió i empenta
El CE L’Hospitalet ha començat una
nova temporada amb molta il·lusió
malgrat la retallada pressupostària
que ha patit l’entitat. Un dels princi
pals atractius de la campanya és el
retorn de l’entrenador Miguel Álva
rez en substitució de Jordi Vinyals,
que ha fitxat pel FC Barcelona per
dirigir el juvenil de la Divisió d’Honor.
Miguel Álvarez ja va entrenar
l’Hospi la temporada 2010/11 quan
va fer una gran remuntada a la lliga,
va estar en zona de descens les deu
primeres jornades, i finalment va es
tar a punt de disputar la promoció
d’ascens a la Segona Divisió A. El
president Miguel García justificava l’elecció d’Álvarez –hi havia al
tres candidats com Martin Posse
o Kiko Ramírez–, explicant que “és
un home estimat per l’afició, els ju
gadors, la secretaria tècnica i els
directius i, a més a més, és un bon
entrenador. Amb això ja està tot dit”.
Per al repte d’aquest any, Miguel
Álvarez no es vol marcar cap tipus
d’objectiu que no sigui ser “ambici
ós fins el final, malgrat que les pos
sibilitats del club en el mercat han
estat inferiors”. En aquest sentit, la
junta directiva del club va anunciar,
en assemblea ordinària, un pressu
post de 636.801 euros, 120.000

Primer partit de lliga de l’Hospi a l’estadi municipal front l’Huracán Valencia, amb qui va empatar a un gol

menys que la passada temporada.
La quantitat destinada pel primer
equip ha estat de 488.500 euros.
En tot cas, Miguel Álvarez reconeix
que el futbol de cadascú “situarà
els equips a la classificació final, independentment del potencial eco
nòmic”.
Al tancament d’aquesta edició
del Diari de L’HOSPITALET, el
conjunt riberenc afrontava un difí
cil compromís al camp de l’Oriola
després d’una bona arrencada de
campionat en la qual va aconseguir

reelecció a la presidència
Miguel García seguirà com a president del CE L’Hospitalet després que
la seva fos l’única candidatura presentada en el procés electoral que va
viure el club el passat 5 d’agost. D’aquesta manera, García iniciarà el
seu divuitè any com a màxim mandatari del club. Fins avui el CE L’H ha
tingut dotze presidents. El primer va ser va ser Domingo Peiró (19571960). El van seguir Juan Rocabert (1960-62), Emilio Huguet (196264 i 1970-74), Pedro Tort (1964-66), Rafael Marquina (1966-70),
Antonio Jordán (1974-77 i 1979-83), Joaquín Llobet (1977-78), José
Gil (1978-79), David Lacruz (1983- 92), Francisco Ramírez (199295), Jaume Barris (1995) i Miguel Garcia (1995-2012).

dos empats (Huracán i Alcoià) i una
victòria davant el València B.
La secretaria tècnica del club ha
mantingut l’esquelet de la passada
temporada donant continuïtat a 13
jugadors de la campanya anterior:
Carlos Craviotto, Iván Hammouch,
Albert Vega ‘Peque’, Musa Ban
deh, Manu Viale, Manel Gómez,
Marc Pedraza, Pol Llonch, Ángel
Sánchez, Marc Pedraza, Sergio
Cirio, Adai Benítez i Juan Antonio
García Osado. A més, ha incorporat
dels juvenils del club Alan Liese
gang i Pedro Bilbao.
El club ha fitxat el porter Oliver
Sánchez del Llagostera, els de
fenses Ismael Moyano del Sant
Andreu, Valentín Merchán del Cor
nellà i Julio Rico del Gimnàstic de
Tarragona; els migcampistes Albert
Manga del Badalona i Javi Barranco
del Real Unión, i el davanter Bacari
de l’Espanyol B.
Les baixes més significatives
han estat la del màxim golejador,
David Prats, que ha marxat al Sant
Andreu, el central Lucas Viale i el
davanter David Haro, que han fitxat
tots dos pel Nàstic de Tarragona, i
els migcampistes Pitu (Llagostera) i
Rubén Garcia.
El secretari tècnic del club, Qui
que Carcel, s’ha mostrat satisfet
amb la composició de la plantilla i
ha reiterat que la filosofia del club
no variarà: “Volem donar valor a la
pilota i al bon joc, no és la millor ni
la pitjor manera, però es la que pre
ferim i la que ens situarà al campio
nat”, ha afirmat. y

Tornen les competicions
del futbol territorial català
Lligues. Unificación
i Gornal són els dos
clubs de la ciutat amb
la categoria més alta,
la Segona Catalana
La Unificación Bellvitge no ha fet
gaire canvis per seguir un any més
en Segona Catalana. José Moreno
segueix com a tècnic d’una plantilla
que ha donat continuïtat als juga
dors de la temporada passada i ha

incorporat David Martínez i Alejan
dro Sánchez, del Pubilla Casas, i
Mario Guitart, del Sant Ildefons.
Per la seva banda, el Gornal, que
enguany estrena categoria després
de l’ascens de la passada campa
nya, confia en el mateix entrenador
Javier Santiesteban i en un planter
al qual s’han incorporat Juan Alar
cón del Santa Eulàlia, Aitor Carre
ras de la Uni i Alejandro Craviotto,
germà del porter de CE l’Hospitalet,
Carlos Craviotto.
Sis equips de L’Hospitalet milita

ran al grup 10 de la Tercera Cata
lana aquesta temporada. El Pubilla
Casas, després del descens de
l’any passat, ha remodelat la plan
tilla i ha decidit fitxar un nou tècnic,
Francisco Ortiz Conesa. També ha
canviat de míster l’Hospitalense,
l’exjugador José Alberto Reyes.
Els altres quatre equips mante
nen els seus entrenadors: Juan Álvarez a la Uni B, Paco Hidalgo al
Can Buxeres, Juan Alberto Pache
a la Florida i Efrén García al Santa
Eulàlia. y

La Unificación Bellvitge, contra el Júnior de Sant Cugat

