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El miracle de Kiko Ramírez
Futbol. L’Hospi inicia la segona volta posant
la mirada en la zona de promoció, després de
superar amb un nou entrenador el mal inici
El tècnic del CE L’Hospitalet, Kiko
Ramírez, ha llançat el seu equip a
una carrera d’imprevisibles conseqüències. Amb 25 punts en els seus
12 primers partits amb l’Hospi, Ramírez ha signat la millor arrencada
com a tècnic en tota la història de
l’equip a la Segona B (només li fa
ombra en la història recent del club
el debut de Ramon Moya, que va sumar tres punts més que ell però amb
l’equip a Tercera Divisió).
La cosa té més mèrit si prenem
en consideració que el tècnic recollia de les mans de l’exentrenador
Martín Posse un equip trencat,
que feia aigües en defensa (havia
encaixat gols en els vuit partits disputats en la lliga i en un de la Copa)
i que no veia porta amb facilitat. En
defensa de Posse cal recordar que
fins a 12 dels jugadors eren nous, la
majoria d’ells al centre del camp i, en
especial, a la davantera.
Però l’arribada de Kiko Ramírez
ha capgirat aquella situació de la
nit al dia, i ara que ja han superat la
primera volta de la competició, els riberencs han encadenat una sèrie de
quatre victòries consecutives que,
unides a la resta de resultats de la
nova etapa (només una derrota amb
Ramírez a la banqueta), els ha enlai-

rat fins a situar-se a quatre punts de
la promoció d’ascens.
El secret de la seva recepta és
la fortalesa defensiva. Amb Ramírez,
la porteria de l’Hospi ha deixat de
ser un objectiu fàcil: en sis dels 12
partits han deixat el marcador del
contrari a zero. I a més, la mitjana
golejadora de dues dianes per partit,
amb Aridey Cabrera (amb 7 gols) i
David Haro (6) com a màxims golejadors, ja la voldrien molts equips.
Un equip il·lusionat
El porter Carles Craviotto, un
dels veterans, recorda que van
arribar a ser penúltims i, per això
ara que tenen a tocar la zona de
promoció, viuen “el millor moment
de la temporada, la veritat és que
l’equip està ara molt il·lusionat”.
El seu company Daniel Provencio, migcampista, respira alleugerit
perquè han pogut donar la volta
a la difícil situació, “i ara hem d’intentar apropar-nos als llocs de dalt,
però cal que anem a poc a poc i
sense pensar-nos que això ja està
fet, perquè encara queda molt”.
En la mateixa línia, el màxim responsable de l’equip, el tècnic Kiko
Ramírez, creu que les quatre recents victòries consecutives han

Jugada del primer partit de la segona ronda de la lliga, en el qual l’Hospi es va imposar al València Mestalla

L’actual entrenador
ha signat el millor
debut d’un tècnic amb
l’Hospi a la Segona B

reforçat l’ànim de la plantilla, però
adverteix que “el que s’ha de fer
ara és treballar encara més dur
perquè aquesta categoria és molt
difícil i no es pot abaixar la guàrdia”.
El bon rendiment de l’equip fa
que el mercat d’hivern no es plan-

La ‘Uni’, Can Buxeres y Hospitalense
mantienen sus opciones de ascenso
Con la primera vuelta de la compe
tición cumplida, en la Segunda Ca
ta
lana de fútbol territorial la Unificación Bellvitge se mantiene en la
zona media alta de la tabla, aunque
tras la derrota hace un par de jornadas contra el Júnior todavía no
ha podido superar la sexta plaza y
acercarse al segundo puesto, que
es de promoción de ascenso (el primero está ya a 14 puntos).
Tras un magnífico inicio de liga,
los de José Moreno han perdido un
punto de gas, aunque están cerca
de su objetivo inicial, la permanencia. El Gornal, en ese mismo grupo,
pasa más apuros esta temporada

aunque se mantiene por ahora a
prudente distancia de los puestos
de descenso.
En Tercera Catalana, el Can Bu
xeres sigue con opciones de ocupar
uno de los dos lugares de honor con
recompensa al final de temporada.
El equipo de Paco Hidalgo está realizando una gran campaña y no tiene
límites. Su jugador Antonio García
afirma que hay “mucha ilusión y con
la plantilla que hemos confeccionado soñar con el ascenso no es
utópico”. En ese mismo grupo, el
Santa Eulàlia se mantiene en la zona
media alta de la tabla tras la primera
vuelta, con opciones de llegar arriba

El Can Buxeres se impuso a La Florida en el derbi local de diciembre

tegi com una necessitat per al club
i per tant, malgrat que resta una
fitxa per cobrir, en principi no s’està
pensant a reforçar la plantilla. Només si es troba alguna oportunitat
interessant i a bon preu s’aprofitaria
per incorporar un últim jugador. y

si acelera en próximas jornadas. En
el otro extremo se encuentran Pubilla Casas y La Florida. En el primer
caso, la llegada de Manuel Díaz a la
dirección del equipo ha supuesto
sacarlo de la zona de descenso. Por
ahora se mantienen a una respetable distancia de nueve puntos. Por
su parte, La Florida ha tenido una
irregular trayectoria en la primera
fase de la competición. Los jugadores de Toni Serrano pagan los
problemas defensivos de principios
de temporada aunque por ahora se
mantienen a unos prudentes ocho
puntos del descenso. Más apurada
puede ser la situación del Fenicia FE
L’Hospitalet Atlètic, cuya distancia al
descenso ronda los cinco puntos.
En la cuarta categoria destaca
la segunda posición del AC Hospitalense y la quinta del S. Eulàlia B
(grupo 18), y la cuarta del Milan L'H
(grupo 12). y

