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FUTBOL

El Sector Sanfeliu, l’únic equip que ha pujat de categoria aquesta campanya

Dos descensos clouen una discreta temporada
Unificació Bellvitge i Guimerense
han estat les víctimes d’una complicada temporada futbolística que
ha amenaçat quatre equips amb
el descens. Per contra, cal anotar
l’ascens a Segona Regional del
Sector Sanfeliu i la permanència
del CE L’Hospitalet a Segona B.
L’excessiva joventut de l’equip
en una categoria que no dóna
gaires opcions al planter ha estat
clau en el descens a Primera Regional de la ‘Uni’. Els afeccionats,
però, esperen recuperar aviat la
categoria perduda de la mà de
l’Hospi, del qual han fet filial el seu
primer equip. Santi Pou és el nou
entrenador. El Guimerense, tot i
aconseguir quedar quart per la
cua, s’ha vist implicat en els descensos compensats i ha baixat a
Segona Regional. L’entrenador
Vicente Pastor no continuarà.
El Gornal i el mateix CE L’Hospitalet s’han estalviat problemes
en la darrera jornada. Ara, la directiva i l’entrenador de l’Hospi ja
han donat 14 baixes i han fet el
primer fitxatge, el davanter Antonio
Amaya. L’Hospitalet Atlètic també
ha passat angúnies per mantenir
la categoria. L’entrenador Luis
Chamorro deixa el club perquè no
està d’acord en com es porta la piràmide futbolística. El substitut serà el seu ajudant, Ángel Blanco.
L’alegria s’ha limitat a l’ascens
del Sector Sanfeliu a Segona Regional, després d’una gran temporada. Prop de l’ascens s’ha quedat el Can Serra que, a Segona
Regional, ha arribat a la tercera posició. El nou entrenador serà un

L’APUNT

Ascens i
problemes
per jugar
El CF Sector Sanfeliu ha
vist enterbolida la seva alegria per l’ascens a Segona
Regional degut als problemes que durant la temporada ha tingut amb el camp, i
que s’han agreujat a darrera hora. Un litigi immobiliari ha estat a punt de resoldre’s amb el tancament judicial de la instal·lació del
barri. Només un acord d’última hora amb el propietari
i la mobilització de gairebé
un centenar de veïns va
poder aturar la situació generada el maig.
Les autoritats municipals negocien des de fa
temps la compra dels darrers terrenys on s’ha d’instal·lar el futur camp municipal de Sanfeliu, però la lentitud de les negociacions
està allargant el problema.
És previst que aquesta adquisició es faci efectiva a
final d’any i que el nou
camp es pugui construir a
principis de l’any vinent. Tot
i això, el propietari del terreny de l’actual camp ha
donat un termini de només
tres mesos per solucionar
la situació.
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ENRIQUE GIL

El CE L’Hospitalet ha mantingut la categoria tot i patir al tram final de la lliga
home de la casa, Álvaro Soler.
A la Regional Preferent, el millor ha estat el Caprabo, que ha
acabat quart en la primera tem–
porada en la categoria. El tècnic
de la propera campanya serà Manuel Martín, un home provinent del
futbol base del Sabadell. El Santa
Eulàlia Joventut, que va començar
molt bé la campanya, va baixar el
ritme i ha estat onzè. Un rendiment
invers ha estat el del Pubilla Casas
que, de tenir problemes en la primera part del campionat, ha acabat en una meritòria sisena posició. El tècnic Paco Pérez continuarà una temporada més.

