ESPORTS

17 de maig del 2010

/

27

L’Hospi, a un pas de Segona B
en guanyar el títol de Tercera
L’equip de Jordi Vinyals es proclama campió i afronta la promoció davant el Rayo Vallecano B
Temporada
imparable del
Centre d’Esports
L’Hospitalet, que s’ha
proclamat campió de
Tercera i lluitarà per
pujar de categoria

El Centre d’Esports L’Hospitalet
afronta la primera eliminatòria d’ascens a la Segona Divisió B contra el Rayo Vallecano B com a campió del grup
català de Tercera Divisió. Al
tancament d’aquesta edició de
L’HOSPITALET, l’Hospi afrontava
el partit d’anada d’aquesta promoció d’ascens amb l’únic objectiu de
recuperar la categoria de bronze del
futbol espanyol perduda ara fa dues
temporades. El de tornada es jugarà
a l’Estadi Municipal el 23 de maig.
De fet, el tècnic de l’equip, Jordi
Vinyals, ha planifi cat la temporada
amb l’objectiu de pujar de categoria.
Si l’Hospi és capaç de superar l’equip
madrileny assolirà la seva meta tan
desitjada. Si no, haurà de jugar dues
eliminatòries més per aconseguir-la.
Jordi Vinyals, es mostra optimista,
tot i que es conscient de la dificultat.
“Els filials sempre són perillosos però
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Hospi es va imposar a la Rapitenca en el darrer partit de lliga al Municipal

nosaltres estem preparats. Hem treballat durant tot l’any per arribar en
aquest punt en les millors condicions
i crec que estem en una molt bona
dinàmica”.
A més, segons Vinyals, la clau
d’aquestes eliminatòries “serà ser
nosaltres mateixos... fer el que ens ha

caracteritzat durant tot el campionat.
A més, les dimensions de l’Estadi
Teresa Rivero ens poden beneficiar”.
Cal lamentar, però, la baixa del jove
del planter, Cristian Alfonso, amb un
os trencat del peu, i els dubtes de
Jordi Martínez, amb un trencament
muscular a l’abductor de la cama

esquerra, i de Jordi Tarrés, amb problemes a l’espatlla.
Tot i perseguir la fita de pujar
de categoria, l’Hospi també ha fet
història en el campionat regular de
Tercera. A banda d’aconseguir el títol,
el quart en el seu palmarès, ha assolit
el seu record de puntuació, amb 86

punts, superant l’anterior registre de
80 punts de la temporada 2004/05.
A més els riberencs només han perdut dos partits, un fet que mai no
havia passat.
El millor registre en aquest sentit
són les quatre derrotes encaixades
les temporades 62-63 i 2008-09. I
és que l’Hospi ha completat una gran
lliga, i a més ha estat el màxim golejador del campionat amb 75 gols i el
menys golejat amb 16. Cal destacar
el pitxitxi de l’equip, Jordi Martínez,
amb 22 dianes, seguit d’Eloi Fontanella, amb 15, i Cristian Alfonso, amb
10. El porter de l’Hospi, Carlos Craviotto, està completant un dels seus
millors anys amb una mitjana brillantíssima de 0.41 gols encaixats per
partit i deixant la porteria a zero en
25 dels 38 partits de lliga.
Aquestes dades, però, poden
quedar en un segon terme si no
s’ascendeix a Segona. El tècnic Jordi
Vinyals s’ha mostrat clar: “Ens n’alegrem i estem molt satisfets amb
aquests números, però no serviran
de res si no pugem de categoria”.
El president del club, Miguel García, es mostra il·lusionat però prudent:
“L’entitat es mereix, com a mínim, ser
a la Segona B. Tots hem posat el
granet de sorra per ser-hi... però això
és esport”. García afegeix que “si assolim l’ascens prepararem un equip
més competitiu per pujar a Segona
A. La conjuntura ens ho permet”.
# JORDI MÈLICH

Fi de temporada amb regust agredolç
Final de temporada pel CB L’Hospitalet, en un any on el conjunt
de Mateo Rubio deixa sensacions una mica contradictòries.
Després d’una primera fase
amb poc encert, el bon inici de
la segona part donava esperances als més optimistes, que
somiaven amb la possibilitat de
disputar l’ascens.

B
À
S
Q
U
E
T

Malauradament, les tres derrotes
finals van fer impossible que el CB
L’Hospitalet tingués alguna opció
de ser l’any vinent a la LEB Or. Ara
comença un període on el treball
als despatxos passa a ser el més important, amb l’objectiu d’aconseguir
tenir una base sòlida per afrontar
la pròxima temporada amb plenes
garanties.

En principi, l’objectiu és renovar
el cos tècnic, encapçalat per Mateo
Rubio i Joan Braulio, dos homes de
la casa que coneixen el club a la
perfecció. A partir d’aquí, el conjunt
hospitalenc treballarà a confeccionar una plantilla al més competitiva
possible i no es descarta que alguns
jugadors d’aquesta temporada continuïn. # A . R .
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El CB L’Hospitalet continuarà l’any vinent a la lliga LEB Plata

Partit entre el CB L’Hospitalet i el Beirasar Rosalía

