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Ángel Pedraza serà el tècnic
de la nova etapa de l’Hospi
L’entrenador andalús és l’encarregat de liderar l’equip en el seu retorn a la Segona Divisió B
projecte esportiu en lloc de l’econòmic”. “A més, vol arribar al més alt
possible, i això m’agrada”, ha afegit.

El CE L’Hospitalet
confia en Ángel
Pedraza per liderar
l’equip en el seu
retorn a la Segona B
on primarà el futbol
de toc i d’atac

El CE L’Hospitalet ja té nou
entrenador per a la temporada 2010/2011, Ángel Pedraza.
El tècnic arriba a l’Hospi amb
ganes de començar a treballar
i assegurant que li fa una “tremenda il·lusió”.
La secretaria tècnica del
club i la junta que presideix Miguel
García han confiat en aquest entrenador andalús, català d’adopció,
que acaba de pujar a Segona Divisió B amb l’Atlètic Balears, i que té,
sobretot, molta experiència en el
futbol formatiu als planters de FC
Barcelona i Espanyol.
“Em fa una tremenda il·lusió venir a un equip amb la història de
l’Hospi”, van ser les primeres paraules del nou tècnic riberenc, que
estava acompanyat en l’acte de presentació oficial pel president, Miguel
García, el vicepresident esportiu,
Carlos Torres, i el secretari tècnic,
Quique Cárcel.
Pedraza ho té clar a l’hora de
valorar allò que ha de ser la feina
del seu equip en l’estrena de la categoria. “No ens posarem cap repte
i lluitarem per tot allò que estigui
a les nostres mans. Primer la permanència” va afegir l’entrenador, i
“després, si cal, anirem pel play off”.
Sobre la seva proposta per a l’Hospi,
Pedraza té molt clar que la línia a
seguir, encetada per Vinyals, no és
dolenta i “seguirem així, futbol de
toc i d’atac, una prolongació del que
hi ha fet”.
El president, Miguel García, es
va mostrar força satisfet amb el
nivell de Pedraza en tots els sentits:
“És un home que ha avantposat el
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El president Miguel García saluda a Pedraza el dia de la seva presentació

Ángel Pedraza arriba a un L’Hospitalet que manté gairebé tot el bloc
que li ha donat l’ascens a Segona Divisió B, gràcies a la patida eliminatòria contra l’Almeria B. Al tancament
d’aquesta edició, el porter Craviotto,
Iván Hammouch, Lucas i Manu Viale,
Andrés Barón, David Ceballos, Manel Gómez, David Corominas, Jordi
Martínez i Eloi Fontanella ja tenen
garantida la seva continuïtat.
A més, el club treballa per tal de
poder comptar amb els tres ‘Cristian’: Gómez, Alfonso i Lobato, tot i
que per la seva joventut i qualitat
tenen ofertes de diferents clubs importants. De moment, el CE L’Hospitalet ha anunciat un fitxatge, el del
màxim golejador de la Tercera Divisió, Sergio Cirio, provinent del Prat.
L’Hospi començarà la pretemporada
el 22 de juliol, amb els jugadors del
planter Albert Vega ‘Peque’ i Mousa
Bandeh. # andrés rubio

El CB L’H renuncia a la LEB Plata
La falta de liquiditat econòmica obliga el club a baixar a la Copa Catalunya
El CB L’Hospitalet no jugarà
l’any vinent a la Lliga LEB Plata,
la categoria que li correspondria per mèrits esportius. El
conjunt hospitalenc disputarà
la propera temporada la Copa
Catalunya. La junta directiva
del club va anunciar que tampoc podia afrontar la lliga EBA,
per falta de liquiditat econòmica per
a l’aval necessari en aquests casos,
i s’han vist obligats a baixar dues
categories de cop.
En els darrers dies s’havia obert
la possibilitat que el CB L’Hospitalet
ocupés un lloc a EBA, fent un intercanvi amb algun club que hi renunciés. Finalment, aquesta possibilitat
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El CB rep instruccions de Mateo Rubio a la lliga LEB

també es va esvair i el primer equip
ocuparà el lloc que tenia el filial a
Copa Catalunya.
El nou projecte del club passarà per enfortir el planter i que el
primer equip estigui representat
per jugadors amateurs, formats a
la casa. L’objectiu del CB L’Hospitalet, amb Mateo Rubio com a direc
tor esportiu i amb Joan Braulio com
a entrenador del sènior, també passarà per estar en les fases finals dels
diferents campionats de Catalunya
i estatals. D’aquesta manera el CB
L’Hospitalet tornarà a una cate goria territorial, compar tint grup
amb altres equips de la ciutat.
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