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Aquest Hospi fa bona pinta
Futbol. Amb la lliga
iniciada i dues rondes
de Copa superades,
l’equip mostra talent i
molta ambició
El nou projecte del CE L’Hospitalet
ha arrencat, de la mà de Jordi Vinyals, amb un equip força renovat
i moltes il·lusions, amb un inici de
temporada correcte a la lliga i esperançador a la Copa, on s’han superat les dues primeres eliminatòries.
Vinyals i l’equip tècnic del club han
forjat un grup que barreja joventut i
veterania en totes les línies. L’entrenador, a més, ja ha demostrat que
està disposat a confiar en els més
joves, alguns dels quals fins i tot
semblen gaudir de la titularitat en
aquest inici de temporada.
Per línies, a la porteria continua
Craviotto (28 anys), que després de
tres campanyes senceres coneix bé
la casa, ara acompanyat per Moragón (a punt de fer els 24), i que va
arribar a debutar a Segona A amb el
Nàstic la passada temporada, però
fet sobretot a la Tercera Divisió.
A la defensa, dues incorporacions de pes, ja que tant el lateral esquerre Dani Guillén (26) com el central Sergio Castaño (29) tenen una
àmplia experiència en la categoria i
fins i tot a Segona A: Guillén, amb el
Real Madrid Castilla una temporada,
mentre que Castaño hi va ser amb el
Xerez dues lligues. Comparteixen línia amb els ja coneguts Hammouch,

Una jugada del partit que va enfrontar L’Hospi contra el Saragossa B, de la tercera jornada de lliga

Han sumat 4 dels 12
primers punts a la
lliga, i han superat
Manacor i Leganés
a la Copa del Rei

Lucas i Manel Viale, i els joves
Moussa i Vega (Peque).
Al mig del camp, tres incorporacions de futur, Toni Vela (20), del
Badajoz de la Segona B; Pol Llonch
(a punt de fer-ne 19), que puja del
juvenil de la casa, i David Haro (20),
més ofensiu i provinent del Prat de

Tercera. Es confia, per tant, en jugadors d’anteriors temporades com
Gómez, Pitu i Rubén García.
En la zona ofensiva trobem més
veterania, amb les incorporacions
del canari Ángel Sánchez (34)
–quatre temporades a Segona A
amb la UD Las Palmas– i també del

Pubilla y Uni lideran a los ‘modestos’
Fútbol. Categorías
reestructuradas para
la nueva temporada
territorial, con 13
equipos de la ciudad
Unificación Bellvitge y Pubilla Casas
ostentan esta temporada el liderazgo de los equipos del fútbol territorial de L’H ya que ambos militan en
la recién estrenada Segunda Catalana. La Uni comenzó con victoria,
al vencer al Begues (2-1), mientras
el Pubilla tuvo el primer resbalón en
casa ante el Moja (0-1).

El Pubilla, que entrena este año
Xavier Vila (anterior ayudante de Daniel Casado en el Hospi juvenil), ha
realizado una profunda remodelación
de la plantilla. De hecho, de la anterior
temporada sólo continúa el capitán
David Martínez.
Todo lo contrario ha sucedido en
la Unificación, que sigue bajo la batuta de David Paredes y que sólo ha
incorporado a los porteros Jordi Fontelles (procedente del Santfeliuenc)
y Carlos Martínez (Espluguenc) y a
dos defensas de la casa, Cristian
Lucas Córdoba, del filial, y Xavi Planas Miquel, del juvenil. El equipo de
Bellvitge logró el ascenso en la nueva

La Unificación Bellvitge debutó con victoria ante el Begues

golejador David Prats (32), també
ex Segona A amb el Poli Ejido. Amb
ells s’ha incorporat també Francisco
Aday (23), un extrem polivalent que
havia militat al Sant Andreu a Segona B. Els ja coneguts Corominas,
Pedraza i Cirio completen les op
cions atacants. y

estructura del fútbol catalán, lo que le
supuso disputar la Segunda Catalana
en el mismo grupo que el Pubilla.
El resto de equipos de L’H militarán esta temporada repartidos entre
la Tercera y la Cuarta Catalana. Así,
en el mismo grupo 10 de Tercera
militan S. Eulàlia, La Florida, Gornal,
Hospitalense (tras su ascenso de
la anterior campaña), Can Buxeres
y el filial de la Unificación. El dibujo
del fútbol territorial de la ciudad lo
completan los equipos de Cuarta Catalana: Bolivia (recién descendido),
Milán L’Hospitalet, Independiente y
los filiales de Gornal y Can Buxeres.
El Milán L'H ha vuelto a viajar este
verano a Burkina Faso, donde ha
organizado campus de fútbol para niños, ha montado un aula de informática y ha llevado material de ayuda. y

