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Relleu pactat als Jocs
Escolars de L’Hospitalet
Esport de base
Edu Galí pren el
relleu de Cris Plaza a
la secretaria tècnica
del Consell Esportiu

diari de l’hospitalet

Edu Galí ja és el nou timoner del
Consell Esportiu. Ha pres el relleu
del veterà Cris Plaza al capdavant
de la secretaria tècnica. Després de
16 anys dirigint l’organització dels
Jocs Escolars de la ciutat i de 14
més com a entrenador i directiu a
diverses entitats, Plaza ha decidit fer
una pausa en la seva carrera professional. Ha estat un relleu previst des
de fa uns mesos. Durant 15 anys,
Plaza i Galí han treballat junts.
En tots aquests anys, Cris Plaza
se sent “orgullós d’haver mantingut
el llegat de l’anterior responsable,
Laureano Casado, que va aconseguir que l’esport escolar tingués
ambient, i aquest punt fraternal
que ens permetia dir que tots ens
coneixíem”. Però Plaza també admet el seu llegat: “hem intentat
mantenir-nos al dia dels reptes
tecnològics, per exemple en tot el
tema de la comunicació (pàgina
web, xarxes socials...), però a més
el Consell Esportiu ha obert molt el
seu ventall d’activitats, s’ha apropat
molt a les escoles per donar-los

la realitat del consell

Cris Plaza i Edu Galí van escenificar el relleu el primer dia hàbil de feina del nou secretari tècnic del Consell

Plaza demana
confiança en el seu
substitut, un altre
veterà de l’esport

serveis, cosa que també ens ha
permès créixer”.
A la seva carta de comiat, Plaza
explica que “després d’un període
de descans i reflexió definiré el meu
futur professional” i demana confiança per al seu substitut, Edu Galí,
una altra persona ben coneguda en
el món esportiu hospitalenc.

Galí, llicenciat en INEF, fa 15
anys que treballa al Consell, on
ha estat responsable de promoció
esportiva, de formació i d’esports
individuals. També ha estat entrenador a l’AESE, el Catòlic, l’AE
L’Hospitalet i el Bellsport, i encara
ho és al CB L’Hospitalet, on porta
l’infantil. La seva idea és continuar

El nou secretari general del
Consell Esportiu dirigirà un
equip de sis persones, al qual
s’ha de sumar un centenar de
col·laboradors, bàsicament
monitors que donen servei
a les escoles. Més enllà
d’organitzar les competicions
dels Jocs Escolars, el
Consell ha esdevingut amb el
temps una entitat de serveis
esportius, sobretot per a les
escoles públiques. Les AMPA
poden dinamitzar l’esport
escolar amb el suport dels
monitors que posa al seu
abast el Consell. Pel que fa a
la competició escolar, arriba
a uns 7.500 infants i joves
de L’H. Per a molts d’ells és
el seu primer contacte amb
l’esport i la competició.
amb el que s’està fent al Consell i
seguir millorant en la comunicació
i en recursos externs. També vol
refermar projectes més nous, com
el dels casals d’estiu, però creu que
“els Jocs Escolars funcionen raonablement bé, l’entitat està sanejada
i és potent, i no s’ha de fer front a
grans canvis”. y

Más sombras que luces en
el ecuador de la temporada
Fútbol. Pubilla y Uni
siguen optando al
ascenso, mientras el
Hospi sufre en 2ª B
El CE L’Hospitalet ha cuajado una
primera vuelta muy irregular. En el
mercado de invierno, han marchado el central Alejandro Zamora, el
delantero Walter Fernández y el
portero Víctor Ibáñez. Ya han lle-

gado los veteranos Marc Castells,
centrocampista que había militado
en el Castellón; Raúl Fabiani, un
delantero con amplia experiencia
en la categoría y que proviene del
Sapling de Hong Kong, y el portero
Dani Mallo, con experiencia en Primera con el Deportivo. También ha
fichado el joven extremo izquierdo
dominicano Edipo Rodríguez.
En las categorías territoriales, la
Unificación Bellvitge mantiene la
segunda posición en Segunda ca-

talana, a tres puntos del líder. Pese
a la envidiable situación, el técnico
Paco Hidalgo prefiere que sus jugadores se olviden “y salgan a jugar
sin presión”. En la misma categoría,
Gornal y Joventut Can Pi luchan por
mantenerse fuera del descenso. En
Tercera, el Pubilla Casas se mantiene entre los tres primeros. Del resto,
el peligro puede estar en La Florida,
penúltimos. Y en División de Honor
juvenil, la Unificación se mantiene
en una meritoria décima plaza. y

Con victorias como esta ante el Espluguenc, la Uni opta al ascenso

