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Bàsquet

Joventut, campió
del júnior ‘Ciutat
de L’Hospitalet’
El Joventut de Badalona va derrotar
al Reial Madrid per 77-67 amb el
verd i negre Gerard Gomila com a
MVP de la final. Emir Sulejmanovic
de l’Olimpija Ljubljana va ser el jugador més valorat del torneig que cada
any organitza el CB L’Hospitalet.
José Nogués, de la Penya, va guanyar el trofeu de millor triplista; Imanol Adán, del CB L’H, va ser designat millor tècnic, i Marc Iturria, com
a millor jugador local. El Fair Play va
ser per al KK Split de Croacia. y

Atletisme
La plantilla de l’Hospi, després d’un entrenament a l’Estadi Municipal de la Feixa Llarga

Una primera volta per
somiar amb l’ascens
Futbol. L’Hospi
afronta el tram
final del campionat
amb molt bones
sensacions
El CE L’Hospitalet està i·lusionant la
seva afició després de tancar una
primera volta de campionat brillant,
cinquè amb 35 punts, i oferir molt
bones sensacions futbolístiques.
Al tancament d’aquesta edició de
L’HOSPITALET, l’Hospi afrontava la
segona jornada de la segona volta
rebent l’Alcoià després de l’empat a
1 gol al camp de l’Huracan València.
L’entrenador de l’equip, Miguel
Álvarez, mostra la màxima ambició
després de culminar una brillant

primera volta del campionat: “el
més important no és el que hem
fet, sinó el que encara podem fer.
Tenim molt marge de millora”.
Així ho indiquen els números en
aquesta primera volta de la lliga,
l’Hospi ha sumat 35 punts, ha marcat 34 gols i a més, té el pitxitxi de
la categoria, Sergio Cirio, amb 14
dianes.
Tot i això, l’entrenador Miguel
Álvarez també fa autocrítica, ja
que l’equip en certs partits fora de
casa perd pistonada: “A l’Estadi
fem un molt bon futbol, però com
a visitants de vegades ens falta ser
més competitius i saber interpretar
l’altre futbol”. En aquesta primera
volta, a banda de l’encert golejador
de Sergio Cirio, també cal destacar
l’aportació del jugador del planter

Els riberencs estan
fent un futbol
brillant, són els
màxims golejadors
Pol Llonch, que s’ha convertit en
un habitual de l’onze titular. Dels
fitxatges realitzats aquesta temporada, els defenses Julio Rico, Ismael
Moyano i Valentin estan responent
a l’expectativa creada mentre que
Bacari, Manga i Barranco encara
no han assolit el seu millor moment.
Els pesos pesants de la plantilla en els últims anys, Craviotto,
Hammouch, Manel, Ángel Sánchez,
Pedraza, Manu Viale, Adai, Osado i
Corominas han fet un pas endavant

sent jugadors fonamentals en la
bona marxa de l’equip. També cal
destacar el bon nivell mostrat per
Musa i Alan quan han jugat, i lamentar la baixa per lesió de Peque.
A la Segona Catalana la Unificación Bellvitge està rendint a un
gran nivell fins al punt que pot lluitar
per l’ascens de categoria, un fet
impensable abans de començar la
temporada. El Gornal, nouvingut a
Segona, té la permanència a tocar
després de fer una primera volta
brillant. A la Tercera Catalana, Pubilla Casas i Santa Eulàlia lluitaran
per poder pujar de categoria. Can
Buxeres, la Florida i Unificación
Bellvitge B estan situats a la zona
tranquil·la, mentre que l’Hospitalense, en descens directe, patirà per
no baixar a la Quarta Catalana. y

Sergio González: el final
de una brillante trayectoria
Fútbol. Se retira el
hospitalense con más
partidos en Primera
Sergio González, el jugador de L’H
con más partidos en Primera División, un total de 418 con 34 goles,
ha colgado las botas. Y lo ha hecho
por la puerta grande, marcando un
gol en su último partido oficial con la
Selección Catalana en el amistoso
contra Nigeria del pasado 2 de enero en Cornellà - El Prat, el estadio
de su Espanyol.
Lejos queda su debut con el Hospi, un 8 de enero de 1995 en el campo del Valencia B. Con una novatada de Roberto Elvira, el más vetera-

no del equipo, como recuerdo. “Simularon que me llamaba la prensa, y
yo ¡tragué con toda una entrevista!”.
Luego se estrenó en Primera en el
club de sus amores, el Español de
Juan Antonio Camacho. Fue un 12
de abril de 1998 en el Estadi Lluís
Companys contra el Tenerife. Sólo
recuerda las palabras de su compañero Torres Mestres: “Chaval, tu
por delante de mi y ¡punto!”.
La temporada 2001/2002 fichó
por el Deportivo de la Coruña de
Jabo Irureta y vivió sus mejores
momentos como profesional, convirtiéndose en el sexto jugador más
utilizado del club gallego. Su carrera
acabó en 2011 en el Levante. Sergio ha ganado tres grandes títulos,

dos copas del Rey y una Supercopa de España. En las dos finales
coperas marcó. En la de 2000, con
el Español ante el At Madrid: “Fue
el gol de mi vida, yo soy perico”.
En la de 2002 con el Depor, la del
‘Centenariazo’, contra el Real Madrid en el Bernabéu, “fue el gol más
mediático de mi vida”.
Ha sido 11 veces internacional
con la selección española participando en la fase final del Mundial de
Corea y Japón de 2002. Una gran
carrera que empezó en el Casal
dels Àngels de Santa Eulàlia y que
continuó, con 10 años, en el Mercat
Nou de Sants. Ahora, con 36, Sergio estudia para seguir vinculado al
futbol como técnico. y

Pòdium sub-20
femení de l’ISS
L’H Atletisme
Les noies de l’ISS L’Hospitalet Atletisme van aconseguir la tercera
plaça del Campionat de Catalunya
sub-20 disputat a Sabadell a mitjan
gener. Els nois van ser cinquens. A
nivell individual cal destacar la primera posició de Judit Pérez als
3.000, que també va assolir la mínima per als propers Campionats d’Espanya. Mínimes a més per Anna
Obradors, Alba Villaronga, Sònia
Nasarre, Marta Villchez i Esteban
Fernández - Dávila. y

Consell Esportiu L’H

Cursos per a
monitors amb
suport musical
Vint alumnes estan fent el curs de
monitors d’activitats amb suport musical que organitza el Consell Esportiu de L’Hospitalet sota la direcció
de Laura Orbegozo. Un curs que es
desenvolupa a la sala de formació
del Consell i al gimnàs de l’Escola
Ramon Muntaner i que acabarà el
proper 2 de febrer. Tots els alumnes
que hagin acreditat la competència
rebran un diploma del Consell Esportiu de L’Hospitalet. y

Frontenis

El CEJ L’Hospitalet
es queda a les
portes de la final

Sergio González

El Club Esportiu Joventut L’Hospitalet va caure en les semifinals del
Campionat de Catalunya de frontennis per equips de la Primera Divisió. El conjunt de la nostra ciutat va
ser eliminat pel Club Sant Fost per
2-1. Ara, l’entitat afrontarà el Campionat de Catalunya de modalitat
preolímpica per parelles amb un
equip a la Primera Divisió i un altre a
la Segona. Una competició que comença el 26 de gener . y

