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Oyidiya Oyi espera obtenir
aviat la nacionalitat
Tot i haver nascut a L’Hospitalet no se la considera atleta espanyola
L’atleta de l’ISS L’Hospitalet At
letisme Oyidiya Oyi s’ha mostrat
molt satisfeta del ressò medià
tic que està tenint el seu cas i
espera que aquesta repercussió
contribueixi a la resolució del
seu problema per aconseguir la
nacionalitat espanyola: “espero
que tot plegat no quedi como
una anècdota… i que serveixi
perquè algú m’ajudi de forma
definitiva”.
La situació la ve denunciant Rà
dio L’Hospitalet des de fa un any i
mig, i ara de nou l’han recollit tam
bé diferents mitjans de comunicació
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Oyidiya Oyi entrena a L’Hospitalet Nord

d’àmbit nacional i fins i tot interna
cional. Oyidiya Oyi, de pare nigerià
però nascuda a L’Hospitalet ara fa
vint anys, no ha pogut accedir a la
nacionalitat espanyola per proble
mes burocràtics. El procés està en
un punt mort ja que no pot obtenir
de Nigèria un certificat de penals,
document bàsic per aconseguir el
DNI, perquè mai no ha viscut allà:
“jo no he estat mai a Nigèria, no
sabria on anar. A més hauria d’anar
allà i m’han dit que després podria
tenir problemes per sortir”.
Les marques atlètiques d’Oyi
diya Oyi són les millors d’Espanya

per atletes de la seva edat en 100 i
200 metres llisos i, tot i guanyar les
competicions, no pot pujar al podi
a recollir les medalles perquè la
Federació Espanyola d’Atletisme la
considera estrangera: “són les me
ves rivals les que se sorprenen més
perquè ens coneixem de tota la vida
i no saben del meu problema. Sento
que m’estic perdent part de la meva
carrera”. L’assumpte de no poder re
collir les medalles diu que gairebé
ja no l’afecta, “no em desanimo i
seguiré entrenant amb la màxima
il·lusió”. El cas de moment segueix
als tribunals. # jordi mèlich

José Luis García

Nuevo cambio
de técnico en el
Hospi para agotar
las opciones
El Centre d’Esports L’Hospitalet
ha vuelto a cambiar de entrena
dor, tras la dimisión de Andrés
García Tébar después de ocho
jornadas al mando. El sustituto
de Jordi Roura sólo sumó dos
puntos en esas ocho jornadas
y decidió arrojar la toalla tras la
derrota ante el Badalona por 0-2.
Su sustituto es el hasta ahora en
trenador del juvenil de liga nacional,
José Luis García, quien contará con
la ayuda del secretario técnico del
club, Eusebi Corpa.
José Luis García, que precisamen
te se había quejado de la falta de
confianza de la junta para darle este
cargo cuando llegó García Tébar,
tendrá ahora su oportunidad, aun
que en unas circunstancias ya muy
complicadas para salvar la categoría.
A falta de doce jornadas, al cierre de
esta edición, el Hospi debería como mínimo ganar en nueve de
ellas para tener opciones de perma
nencia.
En un equipo que en este mo
mento lleva catorce jornadas sin
vencer, el objetivo parece complica
do. En todo caso, José Luis García
considera que su primera función
será “recuperar anímicamente a los
jugadores” para después intentar
la proeza de sumar los puntos ne
cesarios para optar a la salvación.
# enrique gil
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