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L’Hospi no té el premi final
Futbol. Ha estat
el millor equip de la
segona volta, però
no ha arribat a la
promoció per poc
L’equip de Miguel Álvarez hauria
guanyat la lliga del seu grup de Segona B si aquesta s’hagués disputat a una sola volta, la segona. En
aquest cas, L’Hospi hauria sumat 38
punts, per 35 del Sabadell. Però,
per desgràcia, la primera també
compta i fins a l’equador del campionat els riberencs només havien
sumat 22 punts més. En total, 60,
una bona temporada però a tres de
la zona de promoció. No hi ha premi.
O potser sí: la salvació de la categoria en la temporada del retorn
des de la Tercera Divisió, després
d’haver estat cuers la meitat de la
primera volta, la classificació per
jugar la Copa del Rei la propera
temporada, o potser la il·lusió generada entre els afeccionats amb el
joc exhibit. L’entrenador de l’equip
es mostra així de rotund a l’hora de
fer el balanç: “Aquí estan els números, que ho diuen tot, un equip com
L’Hospitalet que en la jornada onze
anava cuer i al final fins al darrer
partit ha lluitat per ficar-se en la promoció et diu el mèrit que té aquest
grup, que a més ha fet gaudir els
afeccionats”.
En la darrera jornada, L’Hospi ha-

via de guanyar el seu rival, el Lleida,
que es jugava exactament el mateix
que els riberencs, i esperar l’ensopegada d’algun altre rival. Cap de
les dues coses es va produir i, de
fet, Hospi i Lleida no van passar de
l’empat a zero. David Corominas, un
dels màxims golejadors de l’equip,
deia que, malgrat el desencís de no
poder culminar la remuntada, “hem
fet una gran temporada, estem contents amb el global”.
Tant Corominas com el ja jugador
de l’Espanyol, Cristian Alfonso, han
sumat 10 gols cadascun aquesta

Miguel Álvarez
escoltarà totes les
ofertes, però la de
L’Hospi primer
temporada, només superats per
Sergi Cirio, que amb 13 dianes ha
estat màxim golejador de la plantilla
i tercer d’aquest grup de Segona B.
Com sempre, s’obre ara el ball
de renovacions i fitxatges, tot començant pel tècnic que tant bon
rendiment ha sabut treure d’aquest
grup de jugadors (fins i tot quan es
va quedar sense dos d’ells, Cristian
Gómez i Cristian Alfonso, fitxats per
l’Espanyol abans d’acabar la temporada). Miguel Álvarez diu que escoltarà totes les ofertes, “però primer
L’Hospitalet, perquè aquí estic molt
content”. y

La desil·lusió dels jugadors de l’Hospi en finalitzar el darrer partit de la lliga

El Pubilla, a la Segunda Catalana
Fútbol. En una
temporada de cambio
de estructura del
fútbol catalán, poca
repercusión en L’H
La próxima temporada el fútbol catalán se dividirá en cuatro categorías, en lugar de las cinco actuales,
tras la reestructuración acometida
por la federación catalana. En general, esta remodelación permitía
bastantes oportunidades de mejorar el nivel con un poco de esfuerzo,
pero tras una temporada más bien
discreta pocos equipos de la ciudad
han aprovechado la coyuntura.

El Pubilla Casas mantendrá su
actual nivel de competición ya que
tras una temporada no demasiado
cómoda ha acabado en la zona
media de la Preferente y la próxima
liga formará parte de la categoría
equivalente, la nueva Segunda
Catalana. El equipo de Lluís Planagumà, pese a dar la cara hasta el
último partido, ha llegado a la recta
final de la competición sin opciones
de mejorar su nivel. En esta Segunda Catalana se encontrarán con
el primer equipo de la Unificación
Bellvitge, seguramente el gran beneficiado de la reestructuración de
categorías.
A la Tercera Catalana ha ascendido el Hospitalense, que procede

Un dels partits del Pubilla aquesta temporada
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de la actual Tercera Territorial. Allí
se encontrará con la mayoría de los
equipos que militaban esta temporada en la Segunda Territorial (S.
Eulàlia, Gornal, Can Buxeres y La
Florida). Al cierre de esta edición,
el filial de la Unificación Bellvitge se
jugaba la permanencia en la última
jornada. Ha descendido a la nueva
Cuarta Catalana el Bolivia, tercero
por la cola en su grupo de esta Segunda Territorial. En Cuarta también
estarán el resto de los equipos que
esta temporada han disputado la
Tercera Territorial, es decir, Milán
L’H, Independiente y los filiales de
Gornal y Can Buxeres.
En el futbol base, el juvenil de División de Honor del CE L’Hospitalet
ha perdido la categoría esta temporada, al igual que su juvenil B, que
también ha acabado en zona de
descenso en la Primera Nacional. y

