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Pioners, un històric que
sap fer un pas enrere
Futbol americà. El
primer equip del club
hospitalenc juga per
primer cop a la Lliga
Catalana (LCFA)
Els Pioners de L’H han fet aquesta
temporada un pas enrere esportiu
per, a mig termini, poder retornar
amb més força al panorama nacional
del seu esport. Per això, al final de la
passada temporada van decidir renunciar a la lliga nacional, la NFLA,
i disputar aquesta temporada la
competició d’àmbit català, la LCFA.
Per què un dels històrics del futbol
americà a Espanya renuncia voluntàriament a la primera fila?
“El motiu ha estat esportiu”, explica el president David Castillo. La
temporada passada, el primer equip
masculí no va guanyar cap partit.
La renovació generacional va donar
pas a una fornada de joves jugadors
sortits de les categories inferiors de
Pioners, que sempre han estat a un
gran nivell, però és clar, no tenien
experiència. “A Pioners volem que
aquest capital humà jugui al nostre
primer equip i per això hem fet el pas
enrere”, afegeix Castillo.

Instalaciones

La federación
homologa el
campo de rugby
El Campo Municipal de Rugby ha
obtenido la homologación de la
Federación Española para acoger
competiciones de ámbito nacional,
conforme a la normativa establecida recientemente. La federación ha
comprobado las dimensiones de la
instalación, la calidad del césped y
de la iluminación, el acceso de las
ambulancias al terreno de juego y las
condiciones para la seguridad de los
deportistas. La homologación será
válida hasta diciembre de 2020. y

Fútbol

Catalunya gana
a Chile en un
amistoso en L’H

Pioners intenta fer una jugada en el partit que, finalment, perdrien contra el líder, Uroloki

Aquesta difícil decisió va anar
acompanyada d’una reestructuració
de l’organigrama del club que destaca, sobretot, per la instauració del
mànager general. Per al càrrec s’ha
incorporat l’exjugador del club Bart
Iaccarino, que ja havia fet una feina
similar als Imperials de Reus.

La Lliga Catalana, però, no és
una competició senzilla. De moment
Pioners està entre els primers, però
encara no pot amb equips tan experimentats en aquesta lliga com Uroloki, el líder amb el què van perdre
recentment per 21 a 29. No importa,
“els jugadors joves poden créixer i,

d’aquí un any, o dos, tornar a la lliga
nacional”, explica el president.
Potser llavors ja disposaran de
la instal·lació que compartiran amb
l’Hèrcules L’H de beisbol. Aquest
és un problema que els ha perseguit els darrers anys i els ha obligat
a passar per diversos camps. y

La selección catalana femenina de
fútbol se impuso a la de Chile en la
tanda de penaltis, en partido amistoso
disputado en el Estadio municipal de
L’Hospitalet. Más de 2.500 personas
asistieron al encuentro, que finalizó los
90 minutos reglamentarios con empate a cero. La portera catalana Noelia
García paró dos penaltis. Chile se encuentra inmersa en la preparación del
Mundial de Francia del próximo verano. Catalunya no disputaba un partido
internacional desde hacía 15 años. y

