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Des de la categoria internacional fins a escolars

L’Hospitalet, també planter d’àrbitres
categoria nacional. Ja els segueixen les passes Isidro Bescós, Cristina Flores i Julia Jiménez, que són
de categoria regional. En hoquei,
els germans Antoni i Josep Gómez
porten 7 temporades fent sonar el
xiulet, de moment fins a la Segona
Catalana.

ENRIQUE GIL

Trets comuns en els
àrbitres hospitalencs

IMACNA

El col·legiat de bàsquet de la Lliga
ACB, Vicenç Sanchís, era fins ara
l’àrbitre emblemàtic de L’Hospitalet
i l’únic que sonava a molta gent,
però això potser no trigarà gaire a
canviar ja que la nostra recerca,
que no pretén ser exhaustiva, ens
ha permès descobrir un nombre
sorprenent d’àrbitres hospitalencs
de gairebé tots els esports, des de
jutges internacionals fins als més
de 200 àrbitres dels Jocs Escolars.
Dos àrbitres de la ciutat van
participar, per exemple, als Jocs
Olímpics de Barcelona. Miquel Àngel Martín va dirigir 10 partits en
la competició olímpica d’hoquei,
entre ells el del tercer i quart llocs.
Segurament no va xiular la final
perquè la va jugar l’equip espanyol. Martín, amb 20 anys d’experiència, també ha arbitrat campionats mundials i europeus. Per la
seva banda, David de Miguel va
ser auxiliar al frontennis, modalitat
de demostració als Jocs. Va participar en tres partits, entre els que
destaca la semifinal femenina. El
president del Rugbi Club L’Hospitalet, Manuel Chamero, és àrbitre
nacional d’aquest esport i també
ha dirigit fora d’Espanya.
Altres hospitalencs ja segueixen els passos d’aquests àrbitres.

L’HOSPITALET va reunir alguns dels àrbitres de la ciutat
Per exemple al voleibol, Carles
Gómez, amb 14 anys d’experiència, i Carles Garcia, amb 8, ja arbitren partits de Primera Nacional.
També les germanes Àngels i Con-

chi Padilla, entrenadores a Bellsport, són jutges nacionals de gimnàstica rítmica. Al waterpolo, Antoni Muntaner i Olga Martínez encapçalen la llista des de la seva

Gairebé tots ells tenen en comú la pràctica de l’esport al que
després s’han dedicat com a jutges, tot i això ens trobem amb el
cas curiós d’Antoni Gómez, que
mai ha jugat a hoquei però ara n’és
àrbitre. Molts han après amb cursets del club, per exemple alguns
àrbitres de futbol regional com David Parisi, sortit del S. Eulàlia Joventut, o Javier Pérez, Javier González i Abraham Martínez, que van
aprendre al Gornal gràcies a la tasca de l’Hospitalet Atlètic i de Xaloc.
Al principi, molts combinen l’arbitratge als Jocs Escolars, a les federacions i de vegades, com en el
futbol sala, a les lligues comercials.
I tots van acumulant anècdotes,
com per exemple la de Manuel
Chamero, a qui, a Portugal, li van
aturar el seu avió que estava a
punt d’enlairar-se perquè un directiu d’allà treballava a l’aeroport.
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El Hospi sigue
captando
socios con la
segunda fase
de su campaña
REDACCIÓN
La directiva del CD L’Hospitalet ha
iniciado la segunda fase de su
campaña de captación de socios.
En la primera, realizada a principio de temporada, consiguieron
aumentar un 40 por ciento el número de asociados y han llegado
a superar la cifra de 700. El objetivo ahora es alcanzar la cifra de los
1.000. Para ello han reducido el
precio de los abonos a la mitad,
teniendo en cuenta que ya casi ha
transcurrido la mitad de la liga. Las
cuotas del Hospi siguen siendo
más baratas que las de gran parte de los clubes de Segunda B. Hacerse el carnet de general ahora
sale por 6.000 pesetas, y el de tribuna por 8.000. Éste da derecho
a presenciar un mínimo de 18 partidos ligueros, lo que supone un
precio por partido de 333 pesetas
en general y de 444 en tribuna.
Además, hay cuotas más económicas como las de los jubilados
(3.000 y 5.000) las infantiles y juveniles (2.500) y las de señoras
(3.000 y 3.750). También hay una
cuota de socio protector.

