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En busca d’un equip per
a la Primera Catalana
Futbol. Temporada
nova en categories
territorials per a 11
equips de la ciutat
Els dos clubs de major nivell al futbol
territorial hospitalenc aquesta temporada segueixen sent Unificación
Bellvitge i Gornal, a la Segona Catalana. Quan es va reordenar el futbol territorial, al final de la temporada
2010/2011, cap equip de la ciutat
va aconseguir situar-se a la Primera
Catalana. I en les tres temporades
que han transcorregut des d’aleshores, això no ha canviat: s’han aconseguit dos ascensos (el Gornal a
Segona i la Fenicia FE Hospitalet
Atlètic a Tercera), a canvi de dos
descensos (el del Pubilla a Tercera
i de l’Hospitalense a Quarta).
Aquesta temporada, a la Segona Catalana trobem els primers
equips de la Unificación Bellvitge
i del Gornal. El primer, de nou de
la mà de José Moreno, ha iniciat la
lliga amb un excel·lent balanç de
cinc victòries consecutives. Malgrat
aquest ple, el tècnic continua dient
que “l’objectiu és la permanència,
sumar 45 punts, i quan s’acompleixi
això, ja canviarem d’objectiu”. El
Gornal ha començat amb menys
força la temporada: dels 15 punts
possibles, els jugadors que entrena
Javier Santiesteban n’han sumat 7.
Aquests dos equips militen al grup
3 de la categoria.
A la Tercera Catalana, l’entrenador del Pubilla Casas, Paco Ortiz, ja

Baloncesto

AEC y CB L’H
disputan la Lliga
Catalana EBA
Aracena AEC Collblanc-la Torrassa
y CB L’Hospitalet ya disputan la Lliga Catalana EBA, que este año estrena formato de todos contra todos
en dos grupos de cinco equipos. De
momento, la AEC lidera el grupo 2,
con dos victorias. Al cierre de esta
edición se enfrentaban entre sí. y

Entidades

La ciudad cuenta
con una nueva
peña azulgrana
Se denomina Penya Barcelonista
L'Estelada y tiene su sede en la calle
Castelao, en Santa Eulàlia. Aunque
hace un año que funciona, no se ha
presentado oficialmente ni ha repartido sus primeros carnets hasta que
el FC Barcelona ha cumplido el habitual trámite de reconocerla. y
Jugada de la final de la Copa L’H que va guanyar el Pubilla Casas davant del Gornal a la tanda de penals

ha hagut de deixar l’equip després
de les quatre primeres jornades.
Segons l’extècnic, “hem fet una
molt bona pretemporada i hem
guanyat la Copa L’Hospitalet contra
equips de categories superiors,
però a la lliga, l’equip es troba en
una profunda depressió. Al futbol
hi ha coses inexplicables i aquesta
n’és una”. En efecte, el Pubilla es va
endur la primera edició de la Copa
L’H de futbol, en guanyar a la tanda
de penals al Gornal després que
el temps reglamentari acabés amb
empat a 2, però a la lliga, Paco Ortiz

abandonava la banqueta després
de no sumar cap punt de 12 possibles.
El seu substitut, Manuel Díaz, va
debutar amb empat a dos a casa en
el derbi contra el Santa Eulàlia. El
nou tècnic, amb bona experiència
com a entrenador en equips com
el Santa Eulàlia, el Castelldefels o
el filial del Sant Boi, es mostrava
sorprès: “el Pubilla sortia en una posició privilegiada per ser a dalt –diu
Díaz– i em sorprèn molt, potser no
han sabut assimilar sobretot un parell de derrotes amb golejada”. En

aquest sentit, l’entrenador prioritza
en aquestes primeres setmanes
l’aspecte anímic perquè la plantilla
“torni a agafar confiança”.
Al mateix grup 10 en què milita el
Pubilla s’hi troben també els primers
equips de Can Buxeres, Santa Eulàlia i La Florida, mentre que al grup
4 hi ha el Fenicia FE Hospitalet Atlètic. I a la Quarta Catalana, militen
els dos equips del Milan L’Hospitalet (grups 12 i 16), l’Atlètic Centre
Hospitalense i els equips filials de
Santa Eulàlia i La Florida (tots tres
al grup 18). y

Rugby

El RC L’Hospitalet
gana al Andorra
en su trofeo
El equipo masculino del Rugby Club
L’H se impuso al Andorra por 12-10
en el trofeo Ciutat de L’Hospitalet. El
equip femenino perdió ante el Gòtics por 10 a 15. El club, que este
año cumple su 40 aniversario, ha estrenado marcador electrónico. y

