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Els Pioners guanyen la quarta
Copa d’Espanya de futbol americà
L’equip reforça la plantilla per afrontar la lliga nacional i la competició continental en millors condicions
L’equip de futbol
americà es va
fer amb la Copa
d’Espanya en superar
els Osos de Madrid
en un disputat partit
jugat a L’Hospitalet

Els Pioners de L’Hospitalet van
guanyar el passat 19 de gener la quarta Copa d’Espanya
(n’han disputat set finals), en
derrotar els Osos de Madrid
per 14-13 en un partit que es
va jugar al Complex Esportiu de
L’Hospitalet Nord amb gairebé
mil persones a les graderies.
La victòria es va concretar a la primera part amb els
touchdowns de Ramon Figuero,
designat millor jugador de la final, i
Rada Todolí. El xutador Sergio Vélez
va aconseguir dos extra points. El
tècnic de Pioners de L’Hospitalet,
Teo Polanco, no podia amagar la
seva alegria: “estic content i orgullós
dels meus jugadors. Espero que això
només sigui l’inici d’una gran temporada”.
Abans i durant el partit, la Junta
Directiva de Pioners va organitzar
diferents activitats per fer encara
més atractiva la final. La pilota de
joc va arribar en un helicòpter, hi va
haver una exhibició de motos Harley Davidson abans de començar
l’enfrontament, les cheerleaders del
Joventut de Badalona van animar
l’equip i es van fer diferents activitats per als més joves. Tot això va
aplegar la millor entrada de públic
per veure un partit del Pioners, amb
gairebé mil persones a les graderies
del Complex Esportiu.

Per afrontar la lliga na
cional i la competició
continental, els Pioners

Reforços

El president de Pioners, Joaquim
Martins, va assegurar que l’objectiu
del club, després de l’èxit organitzatiu i esportiu d’aquesta Copa
d’Espanya, ha de ser “més ambiciós
quan juguem partits de la lliga europea, i sobretot augmentar la massa
social”. Es per això que el club organitzarà diferents espectacles paral·
lels cada vegada que l’equip afronti
un partit de la lliga nacional o de la
competició continental al Complex
Esportiu L’H Nord.
En el moment de tancar aquesta
edició de L’HOSPITALET, els Pioners
havien debutat en la lliga domèstica
visitant els Lions de Granada. La
Lliga Europea començarà el 8 i 9 de
març, quan rebran l’equip francès
del Black Panteras, mentre que el
19 i 20 d’abril els hospitalencs visitaran el terreny de joc dels Lions de
Bèrgam. # jordi mèlich

Els jugadors dels Pioners celebren l’obtenció de la Copa d’Espanya

Nueva temporada para los clubes de ajedrez
Jake, Bellvitge Entitat y Collblanc Aurora afrontan la liga con diferentes objetivos
Tres clubes de ajedrez, el Jake,
el Bellvitge Entitat y el Collblanc
Aurora afrontan una nueva temporada del Campeonato de
Catalunya de clubes con metas
bien diferenciadas.
Un año más el Jake es el club
que ostenta la categoría más
alta, la Primera División. Este
año ha reforzado la base con
la absorción del Hostafrancs y
tiene como claro objetivo mantener la categoría. El presidente del
club, Juan Manuel Torres, espera una
temporada tranquila: “en teoría no
tenemos que sufrir para mantener la
categoría ni tampoco pensar en cotas
más altas.” El Jake debutó con derrota ante el Andorra por 3,5 a 6,5.
En la Segunda División se encue-
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ha fitxat tres jugadors
americans: el quarterback Blake Moorman, de
La Laguna (Califòrnia);
el receptor Joey Stein, de
Fresno (Califòrnia), i el
linebacker Josh Costa, del
Visilia (California).
Blake, amb 24 anys, i
Stein, de 22 anys, arriben
per a l’atac. Els dos pro
venen de la Universitat
de Humboldt State. Jun
tament amb els nacionals
Sergio Vélez, Hugo Solo,
Marc Solà i Rafa Todoli,
formen un atac de molta
qualitat i garanties. Cos
ta, tercer californià de
la plantilla, té 24 anys i
arriba de la mateixa uni
versitat. Costa ha de ser
el líder de la defensa per
la seva condició física,
110 quilos de pes i 1,88
metres d’alçada.
L’estructura del club
també s’ha reforçat amb
la incorporació de fins a
deu noves persones des
de principi de temporada.
Es reforcen les àrees de
desenvolupament, màr
keting i relacions amb els
socis i amb els mitjans de
comunicació, amb gent
com Sergio Vélez, David
Mayé, Bruno Armenteros,
Fernando Martínez o Pa
tricia Velasco.

Partidas de la primera jornada entre Jake y Andorra

tra al Bellvitge Entitat que también
inició la competición con una derrota
ante el Sant Feliu por 2,5 a 7,5. El
secretario y jugador del club, Francisco Losada, asegura que el principal
objetivo de este año es “intentar
mantener la categoría aunque creo
que sufriremos un poquito”.
El tercer club de la ciudad es el
Collblanc Aurora, que milita en la
primera categoría del campeonato
provincial de Barcelona, y que debuto con un triunfo sobre el UGA C
por 3 a 5. El máximo mandatario de
la entidad, José Antonio Higueras, se
muestra más ambicioso. “Queremos
subir, es nuestro claro objetivo... y
más teniendo en cuenta que este
año la entidad ha crecido con tres
equipos más”. # j. m .

