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Tret de sortida per a l’Hospi
Futbol. L’equip
afronta aquesta
nova temporada a
la Segona Divisió
B amb una plantilla
competitiva
El CE L’Hospitalet ja està a ple ren
diment en aquesta nova temporada
de futbol, en la qual l’objectiu princi
pal és aconseguir la permanència a
la Segona Divisió B, categoria que
tant va costar aconseguir la tempo
rada passada.
A més del tècnic Ángel Pedraza,
el CE L’Hospitalet inicia aquesta
temporada amb quatre cares noves.
A la defensa, s’ha incorporat Óscar
Álvarez, contundent jugador que es
perfila com a titular i home important
durant tot l’any.
Per al mig camp s’ha fitxat dos
jugadors, tot i que de perfils dife
rents. Rubén García, més defensiu,
serà un dels encarregats de jugar
per davant de la saga. Per la seva
banda, Pitu, provinent del Badalona,
és un jugador de qualitat, de bon
toc, que estarà per darrere dels
davanters.
En punta, s’hi ha incorporat al
màxim golejador de la temporada
passada a la Tercera Divisió, Sergio
Cirio, del Prat, que serà un dels ho
mes importants per a l’Hospi a la

questa edició de L’HOSPITALET,
el primer equip de l’Hospi ja havia
disputat tres partits de la nova
temporada a la Segona Divisió B. A
l’empat inicial davant el Badalona,
en partit jugat a casa, ha seguit una
derrota per 3-1 al camp de l’Spor
ting Mahonés i una altra contra el
Benidorm per 0-1.
Un inici no gaire positiu, per a
un equip que havia realitzat una
pretemporada prou bona i que sem
blava que podia estar en disposició

“El principal
objectiu és ser
competitus per no
tenir problemes”,
diu l’entrenador

L’Hospi va empatar en el primer partit a casa amb el Badalona

Segona Divisió B, en una davantera
junt amb Jordi Martínez i Eloi Fon
tanella.
Una plantilla competitiva per poder aspirar a la salvació sense patir
massa, el principal objectiu que es
marca l’equip en aquesta nova eta

pa. En tot cas, tampoc no es descarta, segons com vagin els partits,
estar a la zona alta de la classifica
ció, encara que tothom és consci
ent de la dificultat d’aquest repte.
Així ho creu el tècnic Ángel Pe
draza, que considera que “el prin
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cipal objectiu és ser competitius
i d’aquesta manera segur que no
hi ha problemes per aconseguir la
salvació”. A més, “no es descarta
poder aspirar a cotes més altes”,
sentencia l’entrenador andalús.
De moment, al tancament d’a

de competir des del primer dia de la
lliga. Més encara veient la trajectòria
del conjunt a la Copa del Rei, una
competició en la qual l’Hospi va
eliminar al Dènia per 2-1, després
d’un gran partit, i va caure eliminat
a Cadis per 3-1, deixant una bona
sensació al Ramón de Carranza.
En qualsevol cas, amb les po
ques jornades que es porten dis
putades, encara és molt d’hora per
parlar del futur del CE L’Hospitalet.
Els partits i la competició posaran
al conjunt d’Ángel Pedraza on real
ment es mereix. y

Temporada

Nou estadi
El Santa Eulàlia CF ja pot pre
sumir de nou camp, després
que s’hagin finalitzat les obres
de remodelació del Camp Mu
nicipal de Futbol de Santa Eu
làlia. El club que presideix José
Manuel Banderas ja ha rebut les
claus de la nova instal·lació i ja
s’han començat a entrenar i a
jugar tots els equips de l’entitat.
D’aquesta manera, el Santa Eu
làlia tanca la seva etapa al camp
de la Provençana, on es va veure
obligat a jugar tota la temporada
passada per les obres del seu
estadi. El club podrà ara gaudir
d’un camp propi per tal d’inten
tar, novament, el desitjat ascens
a la Primera Divisió Territorial.

Comencen
les lligues
territorials
Les lligues de futbol territorial també
han començat amb la participació
de diversos equips de la ciutat. El de
major categoria torna a ser el Pubilla
Casas, que inicia la Preferent Terri
torial de la mà d’un nou tècnic, Lluís
Planagumà.
A la Primera Divisió hi juga la Uni
ficación Bellvitge, després de l’as
cens, la lliga passada, del conjunt de
David Paredes. Per la seva banda, a
Segona Divisió Territorial hi haurà sis
equips de la ciutat: Santa Eulàlia, La
Florida, Can Buxeres, Gornal, Unifi
cación Bellvitge B i Bolívia. y

