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DIARI DE L’HOSPITALET 16 d’octubre del 2017

Un equip molt internacional
per al Rugby L’Hospitalet

Els locals van perdre davant el Fénix per 17 a 38 en la quarta jornada de lliga disputada el 8 d’octubre

Rugbi. El Rugby Club L’Hospitalet ho tornarà a
intentar: l’ascens a la Divisió d’Honor és de nou
l’objectiu de la temporada
Les coses no han començat del tot
bé: tres derrotes en les primeres jor·
nades contra Sant Cugat, València i
Fénix, i una ajustada victòria a domi·
cili al camp del BUC. La competició,
però, no ha fet més que començar i
l’objectiu segueix sent l’ascens.
Els tècnics Diego Godoy i Paco
Baena han encetat la seva vuitena
temporada al club (segona de con·
secutiva en aquesta nova etapa)
amb l’interès de tornar a intentar
l’aventura de pujar de categoria,

objectiu que la passada campanya
es va escapar en l’últim esglaó de
la fase d’ascens. Malgrat això, Ba·
ena adverteix que per assolir la fita
primer “hem d’estar bé nosaltres, i
a mida que anem jugant trobarem
l’objectiu, però hem d’anar pas a
pas, a poc a poc, perquè s’ha de fer
molta feina encara”.
Entre les incorporacions que ha
fet el club aquesta temporada des·
taquen els argentins Maximiliano Bi·
done, talonador que també pot jugar

de número 3, i Francisco Rojas, un
altre jugador polivalent. Aquí s’han
trobat amb uns altres set jugadors
amb nacionalitat argentina, la més
nombrosa d’una plantilla en la qual
trobem jugadors originaris d’altres
sis països, a més dels nacionals.
L’equip femení
El RC L’Hospitalet i el CE INEF
han arribat a un acord de col·
laboració. L’equip femení hospita·
lenc competirà a Divisió d’Honor
sota el nom INEF-L’Hospitalet men·
tre que el club riberenc dotarà l’INEF
de la infraestructura necessària per
afrontar la competició i donarà for·
mació a les jugadores de base. y

El CEM L’H celebra sus 40 años con
un partido contra el UNES Barça
El encuentro revivía la reciente final de la Supercopa de Catalunya,
que entonces ganaron los azulgrana. En el partido conmemorativo
volvió a imponerse en Barça, pero por mucho menos margen, 39 a
50. El presidente del CE Bàsquet Cadira de Rodes CEM, Ramon
Gisbert, recuerda que “somos el equipo más antiguo de los que es·
tán disputando competición nacional, y eso es un orgullo”.
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