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Enrique Silvestre, Jesús Moles i Francisco Muñoz

La foto
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Tres hospitalencs dirigeixen
seleccions de Catalunya

D’esquerra a dreta, J. Moles, E. Silvestre i F. Muñoz
nador de la selecció cadet masculina, a les ordres del búlgar Emil Trenev, i aquesta temporada s’ha fet
càrrec de la direcció de l’equip per
continuar amb la tasca ja feta. Junt
amb l’ex-seleccionador iugoslau
Vladimir Bogoeski, porten a terme
tot un rigorós procés de selecció i
entrenament dels jugadors catalans més destacats de la categoria. Aquesta tasca de tecnificació
culminarà el mes de juliol, quan
disputin el Campionat d’Espanya.

Francisco Muñoz, ex-jugador i
ara àrbitre i entrenador d’un dels
equips femenins més forts del futbol sala català (el Vilanova), fa tres
anys que dirigeix la selecció femenina autonòmica. Aquesta temporada, en la què les concentracions i els entrenaments intentaran
de nou suplir la falta d’experiència
dels equips catalans en lliga nacional, l’objectiu és arribar al tercer
lloc d’entre les vuit seleccions participants al campionat nacional.

LUIS SÁNCHEZ

Enrique Silvestre, Jesús Moles i
Francisco Muñoz són tres hospitalencs que tenen a les seves
mans seleccions catalanes de diversos esports. El primer dirigeix
la selecció sub-17 de futbol, que
l’any passat va ser campiona d’Espanya. El segon és l’entrenador de
la selecció cadet masculina de voleibol, amb la qual ja va ser fa dues
temporades sots-campió d’Espanya quan era segon entrenador. I
el tercer és, des de fa tres temporades, el tècnic de la selecció catalana femenina de futbol sala.
Enrique Silvestre, ex-jugador
de la Real Sociedad i ex-entrenador de L’Hospitalet Atlètic, porta
cinc temporades amb la selecció
juvenil de futbol, a la qual sempre
ha deixat entre les tres primeres
d’Espanya. La passada campanya, van guanyar la final a Andalusia per 3-1. El partit es va disputar a un omplert Santiago Bernabeu com a preliminar de la final de
Copa del Rei entre el València i el
Deportivo. Segons Silvestre, va ser
un esdeveniment “que no oblidarem mai”. El seleccionador autonòmic es considera realitzat: “a
més de ser un entreteniment, t’emportes satisfaccions personals”.
Silvestre, a més, se sent recolzat i
agraeix l’ajuda que rep dels entrenadors dels equips catalans.
Jesús Moles és un dels entrenadors nacionals i seleccionadors
més joves del món del voleibol. Ha
estat dos anys com a segon entre-

IMACNA

E. GIL

Premi de natació.

Un total de vuit clubs, un d’ells
francès, van prendre part de la catorzena edició del Trofeu Internacional de Natació Ciutat de L’Hospitalet, organitzat pel Club Natació L ’Hospitalet el passat mes de gener. El guanyador per clubs va ser el CN Catalunya, mentre el club organitzador va ser quart. En les proves cal destacar la victòria de la nedadora local Cristina Bullón als 200 metres lliures, i
les segones posicions de les també locals M. dels Àngels Bardina als
100 i 200 esquena, Marta Flores als 50 braça, Mireia García als 50 papallona i dels relleus 4 per 100 lliures i estils femenins. Al festival van
participar el següents clubs: Catalunya, Mediterrani, Sant Andreu, Mataró,
Barcelona, Montjuïc i Canet 66 (França), a més dels nedadors de l’entitat
organitzadora. L’assistència de públic va ser notable.

