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Bàsquet

Futbol americà

L’Aracena
torna a l’EBA
per motius
econòmics
Aquesta temporada Aracena AEC
Collblanc-la Torrassa tornarà a lluitar
per l’ascens a la LEB Plata. Enguany,
els hospitalencs haurien de jugar en
aquesta categoria ja que van assolir
l’ascens el passat maig a Tenerife,
però el club no van poder trobar un
patrocinador perquè el somni fos
possible.
Ara, el club de Collblanc afronta
aquesta nova temporada amb un
únic objectiu, tornar a fer història.
L’equip segueix sent dirigit per Jo
sep Maria Marsà, que complirà la
seva desena temporada. La plantilla
compta amb la continuïtat de la
majoria dels jugadors menys Pep
Mestres, que per motius laborals
ha deixat l’equip, i Albert Olmedo,
que ha fitxat pel Castelldefels. En
l’apartat de fitxatges, Marsà té dues
incorporacions de luxe: el pivot Xavi
Rodríguez, que arriba del Montgat, i
l’aler Lluís Jacas, que la temporada
passada jugava al grup B de l’EBA.
El proper 21 de setembre, l’AEC
Collblanc obrirà la temporada oficial
amb la disputa de la Lliga Catalana
jugant a la pista del Pardinyes Llei
da. Pel que fa a la lliga EBA, l’equip
de Marsà debutarà a casa contra el
Sabadell Sant Nicolau el 18 d’octu
bre a dos quarts de set de la tarda. y
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Ramón Figueroa,
nou ‘head coach’
dels Pioners

Equipo senior del RC L’H para la temporada 2014-2015 junto con todo el cuerpo técnico

cedida pel RC L’Hospitalet

El RC L’H quiere consolidar
la División de Honor B
Rugby. El equipo
se presentará el
20 de septiembre
ante su afición
El equipo senior del Rugby Club
L’Hospitalet inicia la temporada con
el objetivo de mantener la perma
nencia en la División de Honor B y
consolidarla para poder aspirar al
ascenso en un par de años. El club
se presentará ante su afición el 20

de septiembre en el campo munici
pal de la Feixa Llarga, en el segundo
partido de la liga ante Les Abelles de
Valencia –el primero se jugó al cierre
de esta edición–. El encuentro coin
cidirá con la 30 edición del torneo
Ciutat de L’Hospitalet y el vencedor,
además de los puntos en la liga, se
llevará el trofeo de la ciudad.
El equipo estrena esta tempora
da nuevo equipo técnico con Jordi
Molinero y Paco Merino. Molinero ya
había entrenado al equipo en ligas
anteriores consiguiendo el ascenso

a Primera División A entre los años
2002 y 2004.
Otra novedad de esta temporada
es que el estadio de la Feixa Llarga
estrenará a finales de año una nue
va grada que mejorará la ubicación
de los asistentes a los encuentros.
El RC L’H cuenta en la actuali
dad con 60 jugadores amateur que
se costean su ficha y, además de
participar en la División de Honor
B, también lo hacen en la Copa
Catalana, un título que han ganado
los tres últimos años. y

L’hispanomexicà Ramón Figueroa
és el nou entrenador del primer
equip dels Pioners de L’Hospitalet.
El fins ara quarterback del conjunt
de Bellvitge substitueix Teo Polanco,
que va deixar el càrrec la temporada
passada. El nou head coach va arri
bar el club la campanya 2000-2001
i des de llavors s’ha convertit en un
dels pilars de l’equip. Ara, Figueroa
deixa de ser jugador per dirigir uns
Pioners que volen retrobar-se amb
els seus millors moments. y

Atletisme

Oyidiya Oji
ha deixat la
competició d’elit
La fins ara capitana de l’ISS L’Hospi
talet Atletisme abandona les pistes.
Nascuda a L’Hospitalet però d’as
cendència nigeriana i filipina, Oji va
arribar al club el 2003, amb 15 anys.
Aviat va començar a mostrar les se
ves qualitats com a velocista i l’any
següent va guanyar la seva primera
medalla en un Campionat d’Espa
nya. Des de llavors, la pluja de meda
lles va ser constant, més d’una tren
tena en competicions, tant en pista
coberta com a l’aire lliure. y

