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L’Hospi arrenca a la Tercera
Divisió de nou com a favorit
Futbol. El CE L’H
ha iniciat la lliga a 3a
ja que no va poder
fer-se aquest estiu
amb la plaça vacant
del Reus a 2a B
Jonathan Risueño, entrenador
de L’Hospi, afronta la primera
temporada completa al capdavant de l’equip amb una plantilla
força renovada i, de nou, com
un dels favorits del grup. En les
tres primeres jornades, l’equip
ha empatat a dos a Vilassar i ha
guanyat de forma convincent a
Figueres per 4 a 2 i Cerdanyola
per 0 a 1. L’Hospi ve de fer una
bona pretemporada, sobretot
perquè ha aconseguit classificar-se per als quarts de final de
la Copa Catalunya després de
superar tres eliminatòries.
La plantilla del nou Hospi conserva 12 jugadors de
la temporada anterior. S’han
fet nou fitxatges i també s’han
incorporat quatre juvenils. El
veterà davanter Felipe Sanchón (Sabadell), el migcampista Martí Soler (Espanyol B),
els laterals drets Adrià Parera

‘CULEBROT’ A LA 2a B

Culminació del primer dels quatre gols de la victòria de L’Hospi davant del Figueres

(Conquense) i Daniel Reina
(Reus B) i el lateral esquerrà Miquel Jaume (Poblense) van ser
els primers reforços de l’equip
durant el juliol.
I ja a l’agost, van arribar el
migcampista defensiu de Guinea Equatorial Daniel Ekedo (S.
Roque de Lepe); el davanter
holandès Teije Ten Den (Guijuelo); el central de 19 anys
Genar Fornés (cedit per l’Espanyol B), i l’extrem esquerrà

La meitat de la
plantilla és nova,
inclosos quatre
jugadors procedents
del juvenil del club

marroquí Mohamed El Ouriachi
(Badalona).
Mentrestant, el president
Santiago Ballesté ha convocat
eleccions a la presidència per
al 8 d’octubre, com a resposta
a la seva promesa de posar el
càrrec a disposició dels socis si
el primer equip masculí no acabava primer de grup la temporada anterior (va quedar segon).
Ballesté ja ha comentat que s’hi
tornarà a presentar. y

El Can Buxeres se
estrena en Segunda,
junto a la Unificación
Fútbol. Arranca
la temporada en
las categorías
territoriales
Con un equipo reforzado, sobre
todo en defensa, el Can Buxeres ha debutado en la Segunda Catalana –con derrota en

casa–, tras el ascenso conseguido la pasada campaña. El
técnico del ascenso, Alberto
López, continúa una temporada
más. Hasta siete fichajes han
reforzado la plantilla. También
cabe destacar la continuidad
del máximo goleador de la pasada campaña, Maverick Anaya. De la pretemporada, desta-

El Can Buxeres debutó con derrota ante el Fontsanta-Fatjó

ca el triunfo en su torneo Paco
Gil, en formato triangular, ante
Júpiter y Martinenc.
En su mismo grupo, el 3,

milita la Unificación Bellvitge,
que cuenta esta temporada
con nuevo entrenador, David
Carnasa Chirivella ‘Chiri’, pro-

El CE L’Hospitalet ha optat
aquest estiu a una plaça
a la Segona B, la que
deixava el Reus obligat per
la Federació Espanyola.
L’Hospi era el millor col·locat
per ocupar-la, però l’ens
federatiu va enfilar el seu
cost fins a més de 450.000
euros. La directiva riberenca
va considerar el preu
massa elevat i va protestar
perquè es feien prevaler
els requisits econòmics per
sobre dels mèrits esportius
(havia quedat segon del
grup català de Tercera).
Finalment, la plaça va ser
adjudicada a l’Andorra, el
club que controla el jugador
del Barça Gerard Piqué.
La directiva de L’Hospi
va interposar el 31 de
juliol un recurs davant del
Consell Superior d’Esports
demanant la suspensió de
l’assignació de la plaça del
Reus. De moment, però,
L’Hospi segueix a Tercera, i
l’Andorra, a Segona B.

cedente del Marianao Poblet.
Entre los fichajes, destaca el
delantero Joel Paredes, también procedente del Marianao,
y entre las bajas, la del capitán
Lucas Córdoba. Los de Bellvitge iniciaron la liga con victoria.
En la Tercera Catalana, el
Gornal, en el grupo X, y Pubilla
Casas, EJ Can Pi y Santa Eulàlia, en el XI, son los protagonistas esta temporada.
En cuanto a los equipos femeninos federados, destaca la
presencia en la categoría Preferente del CE Pubilla Casas y, en
Primera División, la del recién
ascendido CE L'Hospitalet. y

