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La Uni puja a Primera en un bon
any per al futbol territorial
El club de Bellvitge tanca una gran temporada amb la consecució de dos ascensos
El tècnic del Pubilla
Casas, Robert Cuesta,
no seguirà al front de
l’equip tot i haver fet
una bona campanya
i quedar quarts en la
Regional Preferent

Bon any del futbol territorial de
L’Hospitalet, en el qual la notícia
més destacada ha estat l’ascens
de la Unificación Bellvitge a la
Primera Divisió Territorial. El
conjunt de David Paredes ha
completat una temporada mag
nífica, lluitant fins al final amb
el Can Vidalet per aconseguir la
primera posició del Grup 11 de
la Segona Territorial. Al tancament
d’aquesta edició, la Unificación Bell
vitge disputava la segona eliminatò
ria de la Copa Catalunya.
No ha estat l’única notícia positi
va per a la Unificación Bellvitge, que
també ha vist com el seu filial acon
seguia un ascens, en aquest cas a
la Segona Territorial. Els homes de
Paco Bonilla van finalitzar la compe

Els clubs de futbol de la
ciutat no descansen i estan aprofitant el final de

L’apunt
temporada per dur a terme diferents diades i tornejos. Un dels més destacats ha estat el primer
torneig de futbol femení,
organitzat pel Pubilla Ca
sas. La CEE Collblanc-la
Torrassa, l’Hospitalense
i la Unificación Bellvitge
també han organitzat les
seves respectives competicions de futbol. D’altra banda, cal destacar
la Fundac ió E sp or t i va
L’Hospitalet Athlètic, que
celebrarà, el pròxim 20
de juny, el seu 50è aniversari.
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La Unificación Bellvitge, en el darrer partit de lliga disputat a casa

tició com a millor segon dels grups
de Barcelona, fet que ha possibilitat
l’ascens. En la mateixa categoria,
l’ADC Bolívia es va quedar a les
portes de pujar en perdre la seva
eliminatòria contra el Roquetes.

Entre la resta d’entitats de la
ciutat, cal destacar la gran tempo
rada del Pubilla Casas, a la Regional
Preferent. L’equip de Robert Cuesta,
que havia pujat l’any anterior, va fer
un inici d’any espectacular, on fins

i tot semblava que podia lluitar per
un nou ascens. Al final, el conjunt
hospitalenc ha finalit zat en una
meritòria quar ta posició. Tot i la
bona temporada, Robert Cuesta no
continuarà l’any vinent com a entre

nador del Pubilla Casas. Per la seva
banda, els equips del Can Buxeres,
Santa Eulàlia, La Florida i el Gornal
continuaran militant un any més a la
Segona Territorial del futbol català.
# andrés rubio

Festa de l’Esport i Diada
Escolar a L’Hospitalet
La Festa de l’Esport, organit
zada els dies 5 i 6 de juny per
l’Ajuntament de L’Hospitalet,
la Diputació de Barcelona i el
Consell Espor tiu, va resultar
un èxit de par ticipació, amb
centenars de persones que
es van apropar a les diferents
instal·lacions de la ciutat per poder
gaudir de l’esport. El Poliesportiu
del Centre va ser el lloc escollit per
acomiadar aquesta gran iniciativa.
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Per la seva banda, la 29a Diada
de l’Esport Escolar, organitzada pel
Consell Esportiu L’Hospitalet, es va
realitzar el 29 de maig a la Zona
Esportiva de la Feixa Llarga amb
la participació de més de 5.000
escolars de la ciutat. Al llarg de tot
el matí, infants i joves van participar
amb entusiasme a les 32 activitats
espor tives programades, en una
gran festa de l’esport per a tothom.
# a. r.
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La ciutadania gaudeix de l’activitat física

Un grup de nens juga a bàsquet en la Diada Escolar davant el Poliesportiu de Bellvitge

