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L’equip de futbol-sala combina aquesta temporada experiència i joventut

L’Hospitalet Bellsport completa una
excel·lent primera volta del campionat
L’Hospitalet Bellsport està realitzant una brillant temporada al grup
sisè de la primera nacional de futbol-sala i, després d’haver-se disputat ja la primera volta, els hospitalencs es mantenen entre els primers llocs de la classificació. Tot i
la regular temporada, el tècnic de
l’equip, Juan Carlos Benítez, creu
que “no hem de sentir-nos satisfets
del tot perquè hem deixat escapar
punts de manera molt ingènua”. Tot
i això, Benítez assegura que “la segona volta segur que ho farem millor i llavors sí que podrem fer un
balanç molt més objectiu”.
Una de les claus d’aquest bon
moment del Bellsport de futbol-sala cal trobar-la en la combinació
perfecta que té aquest equip entre joventut i experiència. Jugadors
joves com Víctor Medina, Miguel
Andrés, Alfredo García o José Antonio ‘Chao’ es compenetren a la
perfecció amb il·lustres veterans
com Horacio Àlvarez, Rafael Muñoz o Juan Antonio Galindo.
Finalitzada la primera volta, els
hospitalencs s’han convertit en l’equip menys golejat, amb només 45
gols, mentre que també es situen

entre els màxims golejadors amb
61. El tècnic Juan Carlos Benítez
assegura que “és important mantenir un bon equilibri entre els gols
que aconsegueixes i els que reps,
perquè això, en definitiva, et consolida entre els millors”.
L’Hospitalet Bellsport ha aconseguit aquesta temporada derrotar
a casa el líder, Girona, però, per
contra, només ha sumat un punt a
la pista del cuer, el Lliçà de Valls.
Sobre el futur del conjunt hospitalenc, Juan Carlos Benítez té clar
que “hem de continuar recollint
fruits durant aquests anys i fer pujar els joves al primer equip. El
nostre objectiu primordial -afegeix
Benítez- continua sent mantenir la
categoria”.
D’altra banda, cal destacar que
altres equips de la ciutat han superat de manera desigual la primera volta de la present temporada.
El Club Tennis Taula L’Hospitalet,
que prepara Joan González, ocupa la part mitjana de la divisió d’honor catalana. En aquesta mateixa
categoria, L’Hospitalet Bellsport B
es situa a la zona alta de la taula
classificatòria, mentre que la Unión
Deportiva Portugal es troba a la zona baixa.

Cursillos de acceso
para monitores de
gimnasia rítmica
Del 24 de febrero al 4 de mayo
se celebrará un cursillo de monitores y jueces de gimnasia
rítmica deportiva en L’Hospitalet. La organización corre a cargo del Consejo Deportivo del
Barcelonès Sud. Las plazas
están limitadas a un máximo
de 30 personas. El horario del
cursillo será los sábados de cinco a nueve de la tarde. Las clases teóricas tendrán lugar en
el Polideportivo Municipal de
Bellvitge y las prácticas, en el
gimnasio del Instituto de Bachillerato del mismo barrio.

Clases de natación
para embarazadas y
recién nacidos
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Els jugadors de L’Hospitalet Bellsport es mostren molt regulars

El Área de Deportes del Ayuntamiento ha organizado dos
programas de natación destinados a embarazadas y recién
nacidos. Los cursillos tendrán
lugar en el Polideportivo Fum
d’Estampa. El cursillo para embarazadas durará tres meses
y se iniciará en abril. Las interesadas pueden inscribirse a
partir de la segunda quincena
de marzo. El programa para
niños de seis meses hasta dos
años comenzará en el mes de
marzo.

