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La Unió Ciclista L’H enceta
la nova temporada
Amb equip propi renovat i l’organització de la primera cursa del calendari català
El nou director esportiu de la
Unió Ciclista L’Hospitalet, Juan
Sánchez, s’ha marcat com a objectiu aquesta temporada que
tot just acaba de començar la
formació dels seus joves ciclistes i la participació en el major
nombre possible de curses, sobretot a Catalunya. ��������
L’equip ama
teur de categories elit i sots 23
el dirigirà aquesta temporada Juan
Sánchez González, que ha substituït fa poc l’anterior director, Bernat
Moreno.
Aquesta és una campanya complicada per la crisi econòmica, especialment en un esport ja marcat des
de fa un anys per les polèmiques.
Mantenir els equips sempre és complicat, tot i que la modèstia sigui el
to en el cas de la Unió Ciclista.
Enguany, formen l’equip vuit corredors, distribuïts per igual entre elit
i sots23, la majoria joves amb poca
experiència en les seves categories.
El director esportiu confirma que el
seu és “un equip modest, som vuit
corredors, i l’objectiu de la temporada és, en l’àmbit català, disputar
totes les curses que puguem, fer
grans coses dins de les nostres possibilitats i que se’ns vegi cada cap de
setmana”. Tot i que algun dels corredors elit ja té una mica més d’experiència, els més joves són els que
caldrà “formar i ensenyar-los com
funciona aquesta categoria en aquest
esport”.
Juan Sánchez s’ha fet càrrec de

l’equip poc abans d’iniciar-se la
temporada i ha acceptat el que per
a ell és un repte ja que prové de
la direcció d’equips de categories
cadet o juvenil. Sánchez afirma que
“se’m va proposar donar el salt a
aquesta categoria, i crec que és una
bona opció perquè és un gran club
amb molta tradició i no he tingut
cap dubte ni he desaprofitat l’ocasió, vinc amb molta il·lusió i moltes
ganes de fer coses”.
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Els ciclistes a la línia de sortida del Premi Inauguració

La alcaldesa, Núria Marín, se ha reunido con la recién creada
L’Hospitalet Asociación de Fútbol, que agrupa a los clubes de
la ciudad excepto el CE L’Hospitalet. Su portavoz, José Manuel Bandera, expuso a Núria
Marín la delicada situación
que atraviesan los clubes a
causa de la crisis, lo que provoca que la carga económica
recaiga de forma excesiva en las cuotas del fútbol base. Tras
el encuentro, los miembros de la asociación aseguraron que
se han abierto nuevos puntos de diálogo con el Consistorio.

Reunión

La temporada precisament es va
iniciar a final de febrer amb el Premi
Inauguració de Catalunya Memorial
Joaquim Sabaté, que des de fa
uns anys organitza la Unió Ciclista
L’Hospitalet i que tradicionalment
obre la temporada a Catalunya en
les categories elit i sots23.
En aquesta ocasió, la cursa en
ruta la va guanyar el corredor del
Camp Clar Antoni Miguel, de categoria elit, mentre que el millor
sots23 va ser Jordi Simon (ECP Continental), que va ser segon en la
general. El millor ciclista local va
ser Joan Planes, membre del club
organitzador.
La cursa, amb sortida i arribada
a L’Hospitalet, va passar majorità
riament per carreteres del Baix Llo
bregat. Una trentena de curses conformen el calendari ciclista català
d’enguany, que es clourà el proper
mes d’octubre.� # enrique gil
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Titulos nacionales
para deportistas del
ISS L’H Atletisme
Laia Forcadell ha conseguido el
subcampeonato de España en
pista cubierta en los 400 metros.
Sus objetivos son el mundial de
Berlín y el europeo de Barcelona
del año próximo. En promesa, José
Javier Ortega ha sido subcampeón nacional de peso; Carles Triadó, tercero en altura, y Oriol
Bonet, tercero en 800. Y Sandra
Troyano es campeona de España
cadete de marcha en ruta.

Elecciones y fichajes
en equipos de fútbol
territorial de L’H
El Pubilla Casas, de Primera Territorial, ha fichado al central Ángel
Soto, de la Barceloneta. El club ha
abierto período electoral para la
presidencia. Probablemente Luis
Dorado optará a la reelección. La
Florida, en la misma categoría,
ha incorporado al portero José
Antonio. El entrenador del Santa
Eulàlia de Segunda Territorial,
Albert Vargas, ha puesto su cargo
a disposición de la junta.

Sergio González,
tercero de España
en fútbol sala
La selección catalana sub 20 de
fútbol sala, con la participación
del jugador de la AE Bellsport,
Sergio González, ha acabado en
tercera posición del campeona
to de España de selecciones
autonómicas, disputado en Santiago de Compostela. Catalunya
venció a Euskadi y Baleares, perdió con Galicia y, en el partido
por el tercer puesto, ganó a Extremadura por 6 a 4.

