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El Bellsport,
a punt per
debutar a
la Segona A
L’Hospitalet Bellsport torna a la categoria de plata del futbol sala i aspira a consolidar-se en aquesta Segona Nacional A. El debut serà el
proper dia 21 a Bellvitge.
Per aquesta temporada a la nova categoria, la plantilla ha patit
dues baixes, les del capità Mariano
García i la de Miguel Fontecha, que
han estat cobertes amb els fitxatges
del tanca Julio López, un jugador
amb molta experiència procedent
del Sala 5 Martorell, i de l’aler pivot
Raúl Ceni, que ve del Marfil Santa
Coloma B.
El tècnic del Bellsport, Xavier
Closas, es planteja a partir d’aquesta campanya “consolidar d’una vegada per totes el club a la Segona
Nacional A”. Per aconseguir-ho,
Closas creu necessari “treballar,

que ens acompanyi la sort pel que
fa a les lesions, i no deixar escapar
punts a casa”.
La pretemporada està sent força dura. L’equip de Bellvitge no té
complexos a l’hora de jugar contra
rivals de primera fila. Així, disputar la
fase final de la Copa Catalunya ha
suposat dos partits de gran nivell
per aconseguir la tercera posició,
només darrere de dos grans equips
de la màxima categoria, el FC Barcelona Alusport i el Marfil Santa
Coloma. En la fase final d’aquesta
competició, disputada l’última setmana d’agost, l’equip de Bellvitge
va perdre contra el Barça per 2 a 6
fent un partit molt digne i va guanyar
al Manresa Futsal, de Segona B,
per un ajustat 4 a 5.
També cal destacar el partit del
trofeu Ciutat de L’Hospitalet, davant
un altre equip de la Primera Nacional, el Peñíscola FS. El Bellsport va
perdre per la mínima, 1 a 2, però va
plantar cara en tot moment al rival.
Els jugadors que entrena Xavi
Closas ultimen ja la seva preparació

Gornal y Pubilla
jugarán la final de
la Copa L’H
Gornal y Pubilla Casas se han clasificado para disputar la final de la
primera edición de la Copa L’Hospitalet de fútbol. El partido todavía
no tiene fecha prevista. Pese a que
en un primer momento se habló de
jugar el pasado día 11, al final el encuentro se aplazó. El Pubilla milita en
Tercera catalana mientras el Gornal
lo hace en la Segunda catalana. y

Básket

Boris Balibrea
entrena en la EBA
al Villarrobledo
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Futbol sala. Els
de Xavi Closas han
fet una molt bona
pretemporada

Fútbol

Moment del partit contra el Peñíscola FS, del trofeu Ciutat de L’H

de cara al començament de la lliga,
el proper 21 de setembre. El debut
a la Segona Nacional A serà contra
O’Parrulo Ferrol FS, al poliesportiu
de Bellvitge Sergio Manzano.
Àlex Jiménez, porter de l’equip,
porta ja sis temporades a la plantilla.

“Aquest any” -explica- “és diferent
de l’any passat, petits detalls decanten els partits i s’ha d’estar concentrat els quaranta minuts”. Àlex
creu que la pretemporada està sent
molt positiva i que amb les incorporacions l’equip és un bloc sòlid. y

La AEC domina la pretemporada

La AEC Collblanc-la Torrassa ha
disputado las tres finales y ha ganado dos de los tres trofeos en juego
en la Copa Hospitalet de baloncesto, organizada este año por el Consell Esportiu de L’Hospitalet.
La primera edición de la Copa
EBA finalizó con la victoria de la
AEC Collblanc-la Torrassa, que se
impuso en la final al Club Bàsquet
L’Hospitalet por 98 a 90. El equipo
B de la AEC también ganó en la
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Baloncesto. Ha
ganado dos de las
tres finales de la
Copa L’Hospitalet

Final de la Copa L’H EBA, con victoria del Collblanc-la Torrassa

versión de la Copa L’Hospitalet destinada al resto de categorías masculinas, que cumple ya siete ediciones.
En la final, vencieron a la Agrupación
Deportiva Santa Eulàlia por 64 a
83. Por último, en la sexta edición
de la versión femenina del torneo, el
CE Joventut L’Hospitalet se impuso
después de dos prórrogas a la AEC
Collblanc por 98 a 88.
El premio Marcel·lí Maneja para
el mejor jugador fue en categoría
masculina para Jaume López, de
la AEC, y en femenina, para Neus
Dutrén, del Joventut L’H.
Hasta 15 equipos han participado en esta Copa L’Hospitalet, cita
que se afianza en la pretemporada
de la ciudad. y

El entrenador de L’H Boris Balibrea
entrena esta temporada al CB Villarrobledo, club de Albacete de la liga
EBA. El equipo de Balibrea jugará
en el grupo B y no coincidirá en la
fase regular con el CB L'H y el AEC
Collblanc-la Torrassa, que están en
el C. El grupo catalán iniciará la liga
el 9 de noviembre ya que solo se
compone de 11 equipos. y

Waterpolo

Paula Crespi gana
la plata en el
europeo juvenil
La waterpolista hospitalense Paula Crespi ha ganado la medalla de
plata en el Campeonato de Europa
juvenil de selecciones disputado en
Estambul (Turquía). Crespi, formada
en la base de la Agrupació Esportiva
Santa Eulàlia, milita actualmente en
el CE Mediterrani. España perdió la
final ante Grecia por 8 a 5. y

Fe d’errades
L’equip del Club Esportiu Joventut L’H que es va classificar
per als Campionats d’Espanya
va ser el júnior femení de bàsquet, i no el de futbol sala com
es va publicar en l’edició 277.

