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L’Hospi torna a la càrrega amb
el mateix objectiu de l’ascens
Amb un equip força renovat i Jordi Vinyals com a nou entrenador intentaran recuperar la Segona B
El CE L’Hospitalet ha
reforçat l’equip, que
reuneix joventut i
veterania, i surt de
nou com a favorit
del grup català de
Tercera Divisió

A la Copa Catalunya, l’equip
de Jordi Vinyals ha arribat
a semifinals i podria jugar
contra Barça o Espanyol,
però encara no està clar
el sistema de competició
que s’utilitzarà

Un renovat Hospi, de la mà del
nou entrenador Jordi Vinyals,
vol passar pàgina i aconseguir
el desitjat objectiu de recupe
rar la Segona B. Moltes cares
noves en un equip de nou amb
aspiracions d’ascens i la condi
ció de favorit en el seu grup de
Tercera.
L’Hospi va fer una bona pretem
porada, tot arribant a la final del
Torneig d’Històrics i classificant-se
per a les semifinals de la Copa
Catalunya després de superar tres
eliminatòries. Comptant també la
resta d’amistosos, els riberencs
van sumar durant l’agost quatre vic
tòries, tres empats i tres derrotes.
De moment, a la lliga, en tancar
aquesta edició s’havien disputat
dos partits, amb un empat a zero
al camp del Vilanova i una victòria
clara a l’Estadi Municipal contra el
Cassà per 3 a 0.
Els tècnics de l’equip han refor
çat especialment la línia defensiva
i l’atac, mentre que el centre del
camp continua pràcticament amb
les mateixes cares (Cárcel, Manel
Gómez, Velamazán, Cristian Gómez
i Lobato) ja que només s’ha incor
porat, procedent del Terrassa, el
jove de 19 anys Héctor Miguel.

incorporat de l’Espanyol B, i el gironí
de 28 anys Eloi Fontanella, fitxat del
Sant Andreu. A ells es podria afegir
el jove Adama, un jugador de Mali,
si aconsegueix resoldre els proble
mes burocràtics.
A la porteria, segueixen Cravi
otto i Planchería. Tot plegat, una
barreja de joventut amb experiència
i veterania que dirigirà l’exjugador
del Barça Jordi Vinyals, amb el seu
ajudant Manuel Ruano. Com a entre
nador de porters s’ha incorporat Mikel Touzón. El metge segueix sent
Lluís Payán, i Blas Hernández segui
rà exercint les tasques de delegat.
El CE L’Hospitalet és, sense cap
mena de dubte, el favorit del seu
grup, amb el permís d’un reforçat
Palamós i sense menystenir clàssics
de la categoria com Reus, Premià,
Manlleu, Cornellà, Europa o Sant
boià. Després de la decepció de la
temporada passada, en què no es
va poder aconseguir l’ascens en no
superar ni tan sols la primera elimi
natòria, l’objectiu continua sent pu
jar per la via ràpida, és a dir, acabar
primer i superar un únic rival. Si no
s’acaba primer o no se supera des
prés aquesta eliminatòria de cam
pions de grup, llavors caldria jugar
contra tres rivals més. # enric gil
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Jugada del partit disputat per l’Hospi davant del Cassà

En la defensa, han renovat final
ment Hammouch, Morales i Víctor
Rodríguez, i ha pujat del juvenil
David Ceballos. A ells s’han sumat
les incorporacions de l’argentí amb
passaport italià Juan Manuel Viale,
de 28 anys, i el lateral esquerra de
26 anys Andrés Barón, procedents
del Dènia, a més del germà del
primer, Lucas Viale, que estava a
l’Atlètic Balears.
A la davantera, acompanyaran
David Corominas i Cristian Alfonso
almenys tres cares noves: l’experi
mentat Jordi Martínez, procedent
del Terrassa; l’interior Jordi Tarrés,

El CE L’Hospitalet s’ha classificat per a la fase final de la Copa
Catalunya, però en el moment de tancar aquesta edició encara
no estava clar com es disputaria. Jugaran aquesta fase els dos
classificats, Gramenet i Hospi,
més els dos primeres, Barça i
Espanyol, però el que altres
anys haurien estat dues eliminatòries contra els dos grans,
enguany pot canviar. Hi ha sobre la taula una altra fórmula on
Hospi i Gramenet disputarien encara una eliminatòria més i
el guanyador jugaria un triangular contra blaugranes i blanci-blaus, on bona part dels ingressos televisius i de taquillatge
anirien a parar al club modest que hi arribés. La proposta no
es va aprovar en junta federativa en el seu moment i ara tot
depèn d’una reunió entre totes les parts implicades.

L’apunt

El Pubilla inicia amb il·lusió
una nova etapa a la Preferent
Els campionats de futbol terri
torial tot just han començat
aquest passat cap de setmana.
Aquesta temporada, l’equip
amb major categoria torna a ser
en solitari el Pubilla Cases, a la
Preferent, amb un equip molt
renovat. La resta els trobem a
Segona i Tercera.
Per afrontar la temporada,
el Pubilla Cases ha canviat gairebé
tota la plantilla, a més del tècnic,
per afrontar la recuperada categoria
de Preferent. El nou tècnic, Robert
Cuesta, dirigirà el seu primer equip
sènior, ja que arriba del futbol base
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(l’anterior temporada havia entrenat
el juvenil del CE L’Hospitalet, d’on
s’ha portat el defensa Javi Marín i
el davanter Rubén Romera). A les
seves ordres tindrà un equip jove
amb moltes incorporacions, entre
les quals destaca el retorn del ve
terà porter Joan Roig. Només set
jugadors continuen de la passada
campanya. L’objectiu serà mantenir
la categoria sense patiments.
A la Segona Territorial, aquesta
temporada hi ha representació en
dos grups. Al grup 10 es mourà el
Can Buxeres, que entrena Fran Hol
gado. Els altres quatre equips de la

ciutat es troben enquadrats al grup
11. La Unificación Bellvitge continua
sota la batuta de David Paredes i
Isidro Jiménez. El Santa Eulàlia té
nou tècnic, Lluís Solé, que proce
deix del Pastrana. També La Florida
estrena director de joc, Sergi Pérez,
l’extècnic del juvenil de l’entitat. Per
últim, a la UD Gornal no hi ha gaire
canvis i segueix com a entrenador
Basilio Frieros.
A la Tercera Territorial, enguany
trobem els equips de l’Hospitalen
se, del Milan L’Hospitalet, del Xaloc
i del filial de la Unificación Bellvitge.
# enric gil
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La resta d’equips de futbol territorial estan a Segona i Tercera

L’entrenador parla amb els jugadors del Pubilla Cases

