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L’Hospi prepara la nova
temporada amb canvi de gespa
El cos tècnic de l’entitat està tancant l’equip, que afrontarà un nou any a Segona B
El davanter Rubén Soler ha rescindit
el seu contracte, tot i que encara li
quedava un any al club. Les dues
part s’han posat d’acord ja que el
cos tècnic no comptaba amb al ju
gador. La marxa més traumàtica és
la del defensa Antonio Uceda, que
ja sumava sis temporades a l’entitat,
i que volia penjar les botes a L’Hos
pi. La remodelació que pretén el
cos tècnic del club ha castigat l’edat
d’un dels millors jugadors que mai
ha tingut el club.

El CE L’Hospitalet
repeteix una nova
temporada a Segona
B amb un nou
entrenador, nous
jugadors i amb el
canvi de la gespa

El CE L’Hospitalet està de re
formes. L’entitat riberenca can
via profundament la cara del
primer equip i també la de
l’Estadi Municipal, amb la subs
titució de la gespa artificial per
una de molt més moderna i
homologada.
Amb el canvi de l’antiga gespa,
que ha durat set anys amb un alt
rendiment, es tanca una etapa a
la instal·lació amb èxits esportius i
algun maldecap. La nova gespa ar
tificial és de nova generació i de les
més modernes que hi ha al mercat,
amb la qual cosa l’Estadi guanya en
qualitat. L’estructura del club, amb
molts equips de base, obliga a tenir
una gespa artificial de les millors
característiques possibles, com la
que s’està instal·lant.
Pel que fa a la reforma de la pri
mera plantilla, que seguirà al grup
tercer de Segona Divisió B amb valencians, aragonesos i navarresos, el

n Cares noves al primer equip
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El CE L’Hospitalet estrenarà nova gespa artificial, una de les més modernes

nou tècnic, Juan Carlos Oliva, prepara una profunda remodelació. L’e
quip que va aconseguir l’ascens a
Segona B i va assolir la permanència
la passada temporada pateix molts
canvis. Al tancament d’aquesta edi

ció, només continuaven de l’anterior
campanya el porter Eduardo, el la
teral Edu González; el defensa Àlex;
els migcampistes Quique Cárcel i
Chiqui, i els davanters Áxel Vizuete i
Raül Pradas. Per contra, la gran ma

joria de jugadors, Xavi Roca, Antonio
Uceda, Pep Pagès, Óscar Sierra, Toni
Mora, Sergio Morán, Ángel Álvarez,
i Sergio Postigo, entre d’altres, no
segueix al club tot i haver donat un
bon rendiment en els darrers anys.

Les cares noves del nou CE L’Hos italet són fitxatges de gent jove
p
amb molta il·lusió, la gran majoria
dels quals no provenen del futbol
català. Així doncs, a dia d’avui, l’Hospi ha fitxat el porter Íñigo Alberto,
procedent de la Gimnástica Segovi
ana, amb la qual va disputar el play
off d’ascens a Segona B; el migcampista valencià del Lanzarote, José Ignacio Hernández; el migcampista català procedent del Corunya
B, Xavi Seco; el davanter de l’Osasu
na B, Mikel Markuleta, i el golejador
de la Fundación Logroñes Iván Mo
reno, que la passada temporada va
marcar 22 gols. A més, el club tam
bé incorpora dos jugadors que l’any
passat eren juvenils: el davanter Juli,
que amb l’Hospi va pujar a la Divisió
d’Honor i va marcar 22 gols, i el del
Nàstic de Tarragona, Manolo Sosa.
# òscar milla

Nova plantilla del CB L’H amb
un pressupost molt ajustat
La peça angular de l’equip seguirà sent Thomas Terrell
El Club Bàsquet L’Hospitalet,
com el primer equip de futbol,
també prepara molts canvis per
a la seva plantilla, que seguirà
jugant a la lliga LEB. L’ajustat
pressupost, però, limita molt la
construcció d’una nova plantilla,
que seguirà tenint com a peça
angular del bloc el nord-ame
ricà Thomas Terrell, millor jugador
de la LEB la temporada 2005-06
i també de la LEB-2, la temporada
2004-05.
El pivot americà s’està recupe
rant de l’operació al genoll a la qual
es va sotmetre al final de la lliga i
tot sembla indicar que estarà a punt
per a l’inici de la propera. Terrell no
és l’únic jugador que ha renovat.
El tècnic Mateo Rubio segueix
confiant en els seus homes exte
riors i el club s’ha assegurat la conti
nuïtat de l’italoargentí Adrián Héctor
Boccia, home amb qui confia molt
el tècnic, i del base català Xavi Pu
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Adrián Boccia, número 7, un dels jugadors que continua

El tècnic Mateo Rubio
segueix confiant en els
seus homes exteriors i
el club s’ha assegurat
la continuïtat de l’italoargentí Adrián Héctor
Boccia

yada, que ja tenia un any més de
contracte. La resta de jugadors que
van aconseguir arribar al play off de
lliga pràcticament han dit adéu al
CB L’Hospitalet. El primer que ho
va fer va ser el pivot José Manuel
Coego, que ha fitxat pel Tenerife. Els
bons números del jugador castellà
al tram final del campionat han ser
vit per millorar el seu contracte amb
un club punter de la LEB.

En el moment de tancar aquesta
edició de L’HOSPITALET, el CB L’H
només ha pogut realitzar un fitxatge.
Es tracta de l’escorta manresà Salva
Arco, fins ara a les files del Plus Pu
jol Lleida però que va acabar l’any ju
gant a LEB-2 amb l’Akasvayu Vic. Sal
va Arco, de 21 anys, és un dels joves jugadors catalans que pugen
de forma brillant. És un aler ràpid
amb capacitat defensiva i explosió
en atac. De fet, el tècnic Mateo Ru
bio ha cregut sempre convenient
planificar equips amb gent jove que
tinguin il·lusió i ganes de guanyar.
D’altra banda, l’estructura profes
sional del CB L’Hospitalet segueix
creixent. A l’arribada de Jordi Ardè
vol, a finals de la temporada passa
da, cal afegir el fitxatge de Joan Tallada com a gerent professional del
club. L’exresponsable de base del
FC Barcelona també farà funcio
ns de delegat del primer equip.
# òscar milla

