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CICLISME

El fitxatge de Carles Torrent i la baixa de Marc Prat són les principals novetats

ENRIC GIL
L’equip aficionat d’Unió Ciclista
L’Hospitalet-Vestisport ja està disputant les primeres proves de la
temporada que ara comença i,
amb algunes cares noves, aspira
a seguir marcant la ruta catalana
en les categories elit i sub-23. El
conjunt, que ha estat presentat recentment, té com a notes més destacades la baixa de Marc Prat i l’alta de Carles Torrent.
L’equip ciclista seguirà
dirigit per José
Martínez ‘Chicho’, que tindrà
sota les seves
ordres molts
dels seus ciclistes de la temporada anterior, com són
l’actual campió
de Catalunya,
Juan de Dios
González, Roberto Lozano,
Jordi Domingo, José Antonio González, Davíd Alcaraz, Daniel Hinojo
i Santiago Segú.
La principal adquisició per
aquesta temporada és Carles Torrent, que procedeix de Coprusa de
Burgos. Segons el director de l’e-

quip, Torrent és “més combatiu
(que Marc Prat) i un bon esprintador que ofereix el seu millor rendiment a les clàssiques i a les arribades”. També són nous a l’equip
d’aquesta temporada els júniors
Ernesto Segú –que torna després
de dos anys–, Davíd Pons, Jaime
Rovira i Joaquín Rodríguez que,
segons Chicho Martínez, “figuren
entre els millors de Catalunya”.
Són baixa, però, Marc Prat –
que ha fitxat pel potent conjunt del
Porcelanatto–,
Raúl Alonso i
Pau Doncel,
que ha decidit
deixar la pràctica activa del
ciclisme després d’un intent
frustrat de passar a professional.
Els objectius que s’ha
marcat Unió Ciclista L’Hospitalet-Vestisport
se centraran, segons el seu director, “en proves com les voltes a
Lleida, Tarragona, Montpellier,
Osona, Empordà i Girona, així
com algunes voltes del calendari
espanyol, d’Alacant, Castella-Lleó,
Toledo o Plana Baixa”. Chicho

L’equip
de Chicho
Martínez vol
continuar
marcant la
ruta catalana
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De nou a la carretera amb Unió Ciclista

A l’esquerra, Roberto Lozano; a la dreta, Santiago Segú
Martínez està convençut que el
seu equip seguirà tenint prou protagonisme dins del ciclisme aficionat català, potser en aquest cas
compartit amb altres equips com
ara l’Ideal Olímpic (impulsat des de
la Federació Catalana) i Sport Ter,

als que considera els seus màxims
rivals.
En l’àmbit organitzatiu, per
aquesta nova temporada Unió Ciclista L’Hospitalet manté les seves
ja clàssiques proves, com les curses que tindran lloc durant la Fes-

ta Major de Pubilla Casas o el trofeu Ciutat de L’Hospitalet, en una
temporada que ben aviat veurà
passar també el ciclisme professional pels seus carrers, amb dues
etapes de la Setmana Catalana
que es desenvoluparan a la ciutat.

