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El Bellsport, al capdavant
de la lliga de futbol sala
El fins ara entrenador del Bells
port de futbol sala, Albert Pé
rez, ha hagut de deixar el càrrec
per incompatibilitat amb el seu
horari laboral. Albert Pérez, que
estava realitzant una excel·lent
tasca al capdavant de l’equip,
deixa pas al nou entrenador Mi
quel Gago, extècnic del Gavà.
Albert Pérez ha col·locat el Bell
sport líder de la Primera Nacional
però ja havia advertit el passat mes
de novembre que potser hauria
d’abandonar el club en breu. En
aquell moment, però, va acordar
amb l’entitat esperar esdeveni
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Una jugadora de AE L’H,
campeona de España
infantil de baloncesto
La jugadora de la Associació Espor
tiva L’Hospitalet, Beatriz Grueso,
se ha proclamado campeona de
España de baloncesto con la selec
ción catalana infantil femenina. La
joven jugadora hospitalense disputó
con la selección autonómica de su
categoría la final del campeonato
nacional ante Canarias, a la que
venció por 55 a 45.

La Festa de la Gent de la
Petanca se celebrará el 10
de febrero en La Farga
El próximo 10 de febrero, sábado,
se celebrará una nueva edición de
la Festa de la Gent de la Petanca,
que organiza la Asociación de Clu
bes de Petanca de L’Hospitalet. La
fiesta tendrá lugar en La Farga. En
el transcurso del acto la entidad
organizadora entregará los trofeos
de las diferentes competiciones que
organizó el pasado año.

Comienza la nueva
temporada de ajedrez con
sólo tres clubes en liza
El Jake Club L’Hospitalet y el Bellvit
ge AECS han quedado encuadrados
en el grupo dos de la Segunda Divi
sión en el próximo campeonato de
Catalunya de ajedrez, que se iniciará
el 28 de enero. El Collblanc militará
en el grupo tercero de la Preferente
Territorial de Barcelona. El Bellvitge
Este, que militaba en tercera cate
goría, se ha retirado.

Unió Ciclista confirma que
sigue en la carretera y ya
incorpora nuevos ciclistas
Unió Ciclista L’H ha confirmado que
esta temporada tendrá de nuevo un
equipo ciclista de categorías elite y
sub 23. Bernat Moreno seguirá al
frente como director deportivo y de
momento presenta cuatro noveda
des procedentes de categoría juve
nil: Albert López, Albert Loshuertos,
Álex Moya y Santiago Segú.

ments. Al final no s’ha pogut evitar
la marxa de l’entrenador que ha por
tat una trajectòria impecable amb
11 victòries i tres empats. Albert
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Pérez, que s’ha mostrat agraït al
club per les seves facilitats, i malgrat
que li dol haver de deixar l’equip en
un moment tan dolç, també creu
que almenys ja ha garantit que els
patiments que s’havien sofert altres
temporades amb la permanència,
ara per ara, estan pràc ticament
oblidats.
El fins ara tècnic no descarta
tornar a col·laborar amb el club de
Bellvitge. Al vestidor, els jugadors

també han lamentat la marxa del
tècnic, una decisió que respecten
en saber que els motius són profes
sionals.
Després d’un breu parèntesi
d’una jornada, Miquel Gago s’ha fet
càrrec de la banqueta del Bellsport.
El nou entrenador proposa con
tinuïtat en la feina feta fins ara, que
li sembla molt correcte, i diu que vol
aconseguir l’ascens ja que l’equip
es troba en disposició d’intentar-ho.
Una excel·lent defensa, amb només
32 gols en contra en els 15 partits
disputats, explica una bona part de
l’èxit del Bellsport.� # enrique gil

gabriel cazado

Miquel Gago ha substituït recentment Albert Pérez com a entrenador

El nou entrenador, Miquel Gago, amb els jugadors
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