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L’Hospi es nodrirà amb els cracks de la resta d’equips

La foto

notícia

Els clubs de la ciutat acorden
l’estructuració del futbol base

Foto de família de l’Associació de Clubs de Futbol de L’Hospitalet
tre de Perfeccionament, dirigit pel
director tècnic del CE L’Hospitalet.
Segons Josep Baliu, “aquest conveni permet que les entitats modestes, que lluiten per ésser les millors, puguin a la vegada contribuir
de manera significativa al sistema
esportiu local”.

Una selecció amb els
millors jugadors locals
El segon acord signat al Palauet Can Boixeres possibilitarà la
col·laboració directa de L’Hospi
amb la resta de clubs de la ciutat,

per incorporar a jugadors d’aquestes entitats a l’equip hospitalenc.
S’estableix un compromís mitjançant el qual els joves cracks que
apareguin a les files de qualsevol
club de la ciutat puguin nodrir la
plantilla de l’equip més representatiu de L’Hospitalet. Segons el
president de l’Hospi, Miguel García,
“es tracta d’un acord molt important
que pot beneficiar alhora al nostre
club i al futbol de tota la ciutat; es
busca confeccionar una selecció
dels millors jugadors que puguin
integrar la disciplina del CE L’Hospitalet”.

IMACNA

El Palauet Can Boixeres va ser
l’escenari escollit per a la signatura de dos acords que poden convertir a la nostra ciutat en un model
en la difusió i promoció del futbol
arreu de l’Estat. D’una banda, els
dotze membres de l’Associació de
Clubs de Futbol de L’Hospitalet van
firmar un conveni amb l’Ajuntament
per impulsar l’estructuració dels
Centres de Tecnificació, el Centre
de Perfeccionament i la Piràmide
de Futbol. D’altra banda, el CE
L’Hospitalet va signar un acord de
col·laboració amb la resta de clubs
de la ciutat per regular la integració
dels millors jugadors de les diverses entitats a l’equip de L’Hospi.
El compromís per impulsar
l’estructuració del futbol local va ser
signat el mes passat pel tinent d’alcalde d’Esports, Josep Baliu, i representants dels clubs At. Centro
Hospitalense, CEE Collblanc-Torrassa, CE Pubilla Casas, CD Sector Sanfeliu, UE Santa Eulàlia-Joventut, UD Gornal, Atlético Guimerense, CE Hospitalet Atlètic, CE
Hospitalet, La Florida CF, UD Can
Serra i UDU Bellvitge. L’acord consolidarà els onze Centres de Tecnificació existents, un per a cada
entitat, tret del CE L’Hospitalet. En
aquests centres, dirigits pels coordinadors del futbol base de cadascuna de les entitats participants,
els clubs treballen amb alevins i
infantils, els quals aprenen els secrets del futbol. Aquells nois que
més destaquin accediran al Cen-
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El Bellsport gana el Ciutat de L’H.
El Hospitalet Bellsport se adjudicó el III Torneo de Fútbol Sala “Ciutat de
L’Hospitalet” al imponerse en la final al equipo del Industrias García “B”
por un ajustado resultado de cuatro goles a tres. El torneo, englobado en
los actos correspondientes a la Fiesta Mayor de Bellvitge, contó con la
participación de los conjuntos de l’Associació Esportiva Sant Andreu, la
UD Portugal y los dos mencionados equipos finalistas. El acontecimiento futbolístico no hizo más que poner de relieve la creciente importancia
que el deporte del fútbol sala está adquiriendo entre los aficionados más
jóvenes de nuestra ciudad.

