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La primera volta de L’Hospi de
moment apunta cap a l’ascens
Futbol. En l’equador
de les competicions,
fem balanç del
rendiment dels
equips hospitalencs
El CE L’Hospitalet ha culminat una
molt bona primera volta al campionat
de la Segona B, que s’ha situat en la
tercera posició i amb cinc punts de
marge respecte al cinquè classificat,
que marca la referència dels equips
que queden fora de la promoció
d’as
cens. L’objectiu continua sent,
doncs, acabar entre els quatre primers per disputar aquesta promoció.
L’equip de Jordi Vinyals ha guanyat 11 partits en aquesta primera
volta, n’ha empatat 3 i ha perdut
els altres cinc. L’equip riberenc n’ha
marcat 24 gols i ha encaixat només
15. David Prats és de moment el
màxim golejador amb vuit dianes,
una tercera part de les que ha aconseguit el seu equip. Un bon balanç
que deixa L’Hospi en tercera posició,
empatat a punts amb el segon, i a
cinc punts del líder, l’Atlètic Balears
amb els qual els riberencs van aconseguir empatar a Mallorca.
El tècnic local Jordi Vinyals creu
que el seu equip ha anat “de menys
a més, això sempre és important.
La idea de joc s’ha anat millorant
i treballant, hem estat competitius
i hem acabat la primera volta en
unes posicions de privilegi”. Vinyals
admet també que “després del primer partit de Copa contra el Barça
vam baixar una miqueta aquest nivell

d’intensitat, però bé, això ja està
oblidat i esperem que a partir d’ara
puguem mantenir aquest nivell i anar
pujant una miqueta més, perquè ens
farà falta per poder estar al final en
aquestes posicions”.
El futbol territorial
Pel que fa a les categories territorials, a punt de tancar la primera
volta de les seves competicions, els
dos equips de major categoria, Unificación Bellvitge i Pubilla Casas, a la
Segona Catalana, estan patint força
aquesta temporada. El Pubilla, després de 13 jornades, es troba en catorzena posició en zona de promoció
de descens. El seu entrenador, Xavi

A Segona Catalana,
tant la Uni com el
Pubilla pateixen per
fugir del descens

El dia que L’Hospitalet va trepitjar el Camp Nou
L’equip riberenc va encaixar un 9-0 en contra, la major
derrota en competició oficial que mai ha patit fins ara
el CE L’Hospitalet, però va ser davant del millor equip
del món. L’equip de Jordi Vinyals va jugar fidel al seu
estil, fins i tot atrevit, però el tècnic rival, Josep Guardiola, no va fer cap concessió i malgrat no comptar
amb els internacionals sud-americans va fer un plantejament amb una defensa de tres i un mig camp a ple

rendiment per asfixiar al rival. I no hi va haver manera.
Malgrat la gran diferència el partit va resultar entretingut i, si més no, els 50.000 afeccionats que van
acudir al Camp Nou, entre ells molts infants hospitalencs convidats pel FC Barcelona, van poder veure
gols. Alguns afeccionats riberencs van fer públic un
cert malestar per la magnitud de la derrota, però no
va passar d’aquí.

Subirana dura un any al CN L’H
Natació. La junta
fa fora el tècnic en
contra de l’opinió
dels nedadors
Poc més d’un any ha durat Carles
Subirana, el flamant entrenador internacional d’un Club Natació L’Hospitalet que no travessa el seu millor

moment. La sortida del tècnic “per
una sèrie de comportaments i accions que van en contra dels interessos del club” —segons el seu gerent,
David Hurtado— ha comportat l’oposició dels joves nedadors de l’entitat
i dels seus pares, que han protestat
davant les oficines del club i, a hores d’ara, entrenen pel seu compte.
Subirana manifestava, en declaracions a Ràdio L’Hospitalet, que “o no

parlem el mateix idioma o no ens entenem”. El tècnic es defensa de l’etiqueta de persona exigent que li han
penjat: “si entrenem en piscina de
50 metres i tinc 17 nedadors en un
carrer, estem demanant més espai i
no ens el donen, jo haig de fer una
queixa, i això al club no li agrada”.
En el mateix mitjà, el gerent de
l’entitat considerava Subirana “el
responsable d’haver generat aques-

Vila, es lamenta de les lesions i les
sancions que han estat debilitant al
llarg d’aquesta primera volta el seu
equip. Amb quatre punts més, la
Unificación també està rondant els
llocs perillosos en aquest grup.
A Tercera Catalana, Santa Eulàlia
i Gornal tenen opció d‘ascens, mentre l’Hospitalense es troba en zona
de descens. La resta, Can Buxeres,
La Florida i el filial de la Unificación
es troben entre la sisena i l’onzena
posicions. I a Quarta Catalana, cal
destacar la bona campanya del Fenícia FE L’Hospitalet Atlètic, que de
moment és tercer al seu grup. y

ta situació de fractura al club”, mentre un dels pares, Guillermo López,
elogiava aquest tècnic que “entén
molt bé la gent jove i sap treure el
millor dels nostres fills”. La nedadora
Beatriz Sánchez afegeix que ningú
no els escolta i que “tants canvis no
són bons per a ningú, ara estàvem
trobant estabilitat i una altra vegada
canviem, nosaltres estem molt a gust
amb Subirana”.
La junta, però, al final de desembre ja va substituir Subirana per Oriol
Oliveras (foto), entrenador procedent del CN Igualada. y

