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”Tenir un equip sènior
no és res, l’important de
veritat és l’estructura”

Presentación de la nueva web de deportes

www.lhsport.com, la web
de la actividad deportiva
Partidos, resultados y calendario
L’Hospitalet cuenta con un
nuevo medio de comunicación
electrónico dedicado a la información deportiva. Nace de la
iniciativa privada del periodista
Óscar Milla y del técnico radiofónico José Manuel Abadías,
que trabajan en los medios municipales.
En esta página los interesados pueden encontrar la mayoría
de los resultados que produce el
deporte en la ciudad, agrupados
por disciplinas y actualizados con
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--- Comença la lliga amb resignació atesos els rivals i les complicacions per formar l’equip?
--- La diferència de pressupostos és
evident. L’entitat té una de les millors infraestructures, director tècnic, oficines, serveis mèdics, fisioterapeuta, sala de musculació... que
fa que l’equip pugui treballar a gust.
Però és totalment amateur i en
aquesta categoria hi ha set equips
molt professionalitzats que estan al
mateix nivell que la Divisió d’Honor,
i els altres quatre cobren tots o són
semiaficionats. Som l’ànec lleig
amb diferència de la categoria.
--- Com han canviat les coses
respecte a la temporada anterior, celebrant l’ascens amb una
plantilla competitiva. Però un
estiu mogut fa que ens trobem
amb un equip molt diferent...
--- L’any passat, quan vam pujar de
Primera Catalana a Primera Nacional no pensàvem en absolut pujar
a FEV, pensàvem a mantenir la categoria. Vam poder acoblar un
equip molt competitiu, superior a la
categoria en què estàvem. I això
que el club va reaccionar ràpid i bé
a l’ascens. De fet, han complert,
s’han pagat fiances i avals, i estem
aquí. Una altra cosa és que hem tingut la desgràcia que ha coincidit amb
el descens d’un club català que és
molt important, el Sant Cugat.
--- I que ha entrat amb la cartera per endavant...
--- El Sant Cugat ha ofert diners i si
no feina –està en disposició de poder oferir moltes coses– a les jugadores de la plantilla i s’ha emportat
fins i tot al segon entrenador. Quatre jugadores titulars actualment estan al Sant Cugat i una altra, Samanta Santamaría, està a Alacant,
però ja em va avisar perquè hi té la
seva vida. Però el fet és que de sis
jugadores que formaven l’equip titular, cinc no hi són. Queda Irene
Cantos i ja hem pogut donar l’alternativa a la que era juvenil l’any passat, Fàtima Nouichi, que ara ja és
sènior i que, de moment, està
acomplint amb escreix. La resta, sí,
és un equip que hem fet a corre-
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JESÚS MOLÉS
ENTRENADOR DE L’EQUIP DE VÒLEI DE L’AE L’H A LA LLIGA FEV

Jesús Molés analitza la presència de l’equip
femení de l’Associació Esportiva L’Hospitalet en
la lliga FEV, la categoria del plata del voleibol
cuita. Algunes jugadores tenen més
cor que nivell per estar a la categoria i necessitarem moltíssim treball
per intentar la permanència.
--- Què es diu a les jugadores en
aquestes circumstàncies?
--- Hi ha jugadores que saben que
vénen a l’AE L’Hospitalet a ser banqueta, però els hi hem d’agrair precisament aquesta valentia perquè
sense dotze jugadores a la pista no
es pot entrenar i no es pot fer tàctica, i sense gent valenta i que aporti
en els entrenaments una actitud
positiva tampoc no s’hi pot fer res.
En l’aspecte humà, el grup és molt
millor que l’any passat. Són gent
que saben on són, són més humils
i saben que han de treballar moltíssim i potser ni així guanyem els partits necessaris per mantenir-nos.
--- Això és també un repte personal com a entrenador?
--- A mi m’hagués agradat seguir a

la Primera Nacional, sincerament,
perquè arriba un moment que no
tens temps ni de conèixer els rivals.
M’ha passat ja dues temporades
seguides. S’agraeix, però també és
un handicap que poses al club perquè cada vegada és més cara la
competició. Tenir un equip sènior
no és res. Allò important és que a
L’Hospitalet hi ha una secció de voleibol que cada any va a més, té
l’equip infantil, el cadet i el juvenil
a la màxima categoria, i té dues jugadores al programa d’alt rendiment de la Blume, una escola amb
més de trenta nenes, una estructura d’equips que garanteix el futur
esportiu d’un esport que amb els
anys s’ha anat fent un nom a la ciutat. Per això, si aconseguim amb
el primer equip la permanència,
doncs bé, però si no, estarem a la
Primera Nacional, però l’estructura
continuarà. # REDACCIÓ

frecuencia. Además, www.lhesport.com ofrece los calendarios de
las citas más significativas de cada
día y durante el fin de semana, así
como los marcadores más destacados del deporte hospitalense.
La página fue presentada en un
acto al que acudieron representantes de las entidades deportivas y el
teniente de alcalde del Área de Deportes, Antonio Bermudo. # E. GIL
El nuevo medio de comunicación:
www.lhesport.com

Ferran Adrià es nombrado socio de honor del Club
Natació L’Hospitalet en el 34 aniversario de la entidad
El conocido cocinero Ferran Adrià ya tiene el carnet de socio de honor y la
insignia de oro del CN L’H, que le entregaron durante la celebración del 34
aniversario de la entidad. Adrià rememoró su paso por la piscina municipal
cuando era pequeño, aunque confesó que “lo de nadar no era lo mío”. Se
entregaron las insignias de plata a los socios con 25 años de antigüedad.

El Hércules consigue
salvar la categoría de
División de Honor
El Hércules L’Hospitalet ha conseguido su objetivo y ha salvador una
temporada más la categoría de División de Honor de béisbol, la máxima en este deporte. El club finalizó
su competición de liga en octava
posición. Pese a estar en riesgo de
descenso hasta la última jornada
liguera, el equipo que entrena Félix
Manuel González consiguió ganar
los dos últimos encuentros, resultados que le permitieron encaramarse hasta la octava plaza final.

Homenaje del fútbol sala
catalán a Horacio Álvarez,
excapitán del Bellsport
El fútbol sala catalán homenajeó al
excapitán del Bellsport, Horacio Álvarez, retirado al final de la temporada pasada tras dieciocho años en
los equipos de la entidad. Una selección catalana ganó en el encuentro organizado ante el equipo
actual del Bellsport por 2 goles a 4.
Previamente, el homenajeado recibió una placa de recuerdo de la
Federación Catalana así como diversos detalles de agradecimiento
de parte del propio club.

