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L’Hospi arriba als 2.000 partits

Jugada del partit entre l’Hospi i el Racing de Santander, a l’antic camp municipal, que va obrir la lliga 65-66 a Segona

Futbol. El primer
equip de la ciutat
sumarà el proper
20 de març el seu
partit 2.000 en lliga
Enric Gil
Després de quasi 54 anys d’existència, l’Hospi és a punt d’arribar
als 2.000 partits jugats en la competició de lliga. S’acomplirà la xifra
rodona del segon miler el proper 20
de març en el partit que disputaran

contra la Gramenet a l’Estadi Municipal. La dada l’ha donat a conèixer
Domingo Casanova, fotògraf oficial
del club i autèntic arxiu vivent de la
història estadística de l’entitat.
Casanova, que a títol personal
guarda tots els registres de dades
sobre l’Hospi, explica que fins al final
de la temporada anterior el primer
equip riberenc havia jugat 1.970
partits, i per tant, en la jornada 30
d’aquesta temporada s’arribarà als
2.000. Només es tenen en compte
els partits disputats en qualsevol
lliga, ja sigui en categoria territorial
o nacional. De fet, de l’arxiu de Ca-

El Club ha jugat
des de lligues de
Regional fins a
la Segona Divisió
sanova es desprèn que més de 900
d’aquests partits l’Hospi els haurà
jugat a la Segona Divisió B. La resta
es reparteixen entre la Segona Divisió (90), la Tercera Divisió (588) i
categories territorials (416).
L’època daurada quant a categoria van ser els anys de la Segona Di-

Cedida per Domingo Casanova

visió, entre el 1962 i el 1966, quatre
temporades durant les quals el club
va arribar a tenir prop de 4.000 socis. D’aquells anys, sens dubte, cal
destacar el porter Joan Parcet, qui
va viure tot el procés d’ascens a Segona i de posterior caiguda, primer
a la Tercera Divisió i tot seguit fins a
categories de Regional.
Des que l’any 1957 l’Hospitalet
va golejar La Cava per 7 a 1 en el
primer partit de lliga, que va jugar al
campionat de Tercera Divisió, quasi
3.200 gols han omplert el seu sarró.
El primer, per cert, el va marcar Chico Guzmán, un jugador que poques

La fiesta se convirtió en encuentro
Petanca. La anual
celebración limitó el
tono festivo por la
muerte del teniente
de alcalde Mario Sanz
Lo que debía ser la habitual fiesta
de la Asociación de Clubes de Petanca de la ciudad se convirtió este
año en un simple acto de encuentro para la entrega de trofeos, por
respeto a la muerte dos días antes
del teniente de alcalde de Cultura,
Mario Sanz, quien había asistido en
numerosas ediciones anteriores. La
asociación entregó los galardones

de las competiciones que organizó
en 2010 y que tuvieron un protagonista destacado, el Gran Vía Club
Petanca, que se llevó cuatro primeros premios, dos segundos y dos
terceros.
Los organizadores también han
aprovechado el acto para homenajear a dos personas de este deporte
en la ciudad. Se trata de Francisco
Javier Flores, medalla de bronce
con el equipo español en la última
Copa del Mundo, y María Ángeles
Escudero, presidenta del colegio
catalán de árbitros de este deporte.
El presidente de la Asociación de
Clubes, Juan Navarro, cree que es
un “homenaje merecido que este

Francisco Javier Flores y María Ángeles Escudero

jornades després patiria una important lesió al genoll que va limitar la
seva posterior carrera esportiva. En
tots aquests partits, el major golejador ha estat Julio Casorrán, qui va
sumar 65 gols en 68 partits jugats
en les dues temporades que van del
1971 al 1973.
A la pregunta de si hi ha algun
partit que es pugui destacar per sobre de la resta, Domingo Casanova
respon que “més que un partit, et
diria una eliminatòria, la primera en
la qual es va pujar a Segona B, la
temporada 81-82”, per la transcendència que tenia tornar a un cert
nivell en el futbol nacional. “Aquella
eliminatòria” -rememora- “es va disputar contra el Pontevedra, a doble
partit. El dijous 10 de juny l’Hospi va
guanyar aquí per 2 a 0, i allà dos dies
després va perdre 2 a 1, amb gol de
Golobart i penal aturat pel nostre
porter, Alcántara, que suposaven
l’ascens”.
El jugador més longeu
En tots aquests anys, el jugador
que ha participat en més ocasions a
la lliga amb la samarreta de l’Hospi
ha estat Roberto Navarro que, amb
els 297 partits que va disputar, pot
presumir d’haver estat en gairebé el
15% d’aquests 2.000 que ara compleix l’equip. Navarro es va retirar
del futbol actiu a l’Hospi l'any 2006,
després de 10 a l’equip riberenc,
amb el qual va viure un descens a
Tercera, un ascens a Segona B i una
promoció d’ascens a Segona A. y

año ya tocaba”. En cuanto a la próxima temporada local, el presidente
de la asociación ha destacado que
el recorte presupuestario se traducirá muy probablemente en la suspensión de algunas de las pruebas
que organizan. Navarro, en concreto, ya apunta al Carrusel de Ases
como una de las más probables.
Ligas federadas
La celebración coincide con el
final de las competiciones de la federación catalana en las que este año los clubes de L’H sólo han
conseguido dos ascensos, los del
femenino del CP La Florida a Segunda y los sénior del CP Sant Josep, a
Quinta. Por contra, han bajado de
Cuarta a Quinta categoría los equipos masculinos de Santa Eulàlia,
Pubilla Casas y El Paso. y

