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Bona temporada de la Unió Ciclista
L’equip de Bernat Moreno ha estat excel·lent en pista però irregular a les proves de ruta

La Unió Ciclista L’Hospitalet ha
finalitzat una temporada en ruta brillant, tot i que al final l’equip va perdre pistonada a
causa de les lesions. En canvi,
en pista, la UC L’Hospitalet ha
completat una de les temporades més brillants de tota la seva història.
El president de l’entitat, Gabriel Zamora, està satisfet: “en ruta
vam començar molt bé, guanyant
set proves consecutives, però després, l’accident de Raúl Martínez i
diferents caigudes, van minvar el
nostre modest equip i al final vam
passar un xic desapercebuts.” El directiu es mostra exultant amb la
temporada en pista: “ha estat una
de les millors, igual que les que
vam fer amb Sergi Escobar, ara professional de l’Illes Balears”.
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La Unió Ciclista L’Hospitalet va
començar l’any amb el triomf de
Juan de Dios González en el prestigiós Gran Premi d’Inauguració Memorial Joaquim Sabaté. González
també va vèncer en la cursa del
Trofeu Guillemet i Navarra. El seu
company Raúl Martínez va guanyar
la Cursa de les Corts, el Trofeu
Quirze Martí i el Trofeu Joan Escolà.
Martínez, un dels abanderats del
conjunt hospitalenc, assegurava
que l’any ha estat molt bo. “Millor
no podíem començar, va ser molt
positiu i inesperat, però després
vaig patir un accident i ja no vaig recuperar la forma”, diu.
En pista, la temporada encara
ha estat millor. Els corredors de la
UC L’Hospitalet Alfredo Moreno i
Itmar Esteban han completat un
any inoblidable. Els dos s’han proclamat Campions d’Espanya i de
Catalunya de velocitat per equips. A
més, a títol individual, Alfredo Moreno va ser campió d’Espanya i de
Catalunya de velocitat i Itmar Esteban va ser campió d’Espanya de
keirin sots-23 i també de Catalunya. El president de la UC L’Hospitalet també ha confirmat la continuïtat de l’equip: “malgrat les nostres mancances seguirem passejant
el nom de L’Hospitalet per arreu,
amb modèstia però amb molta dignitat”. # J. MÈLICH

El passat 23 d’octubre es
va celebrar la trentena edició del Critèrium Ciutat de

Critèrium

L’Hospitalet memorial Pedro Zamora i Manuel Ortega amb els següents vencedors:
Joaquin Rodríguez, de
l’equip Saunier Duval, va
ser el guanyador mentre
que Raúl Martínez, de la
Unió Ciclista L’Hospitalet,
va ser el guanyador final
d’elit. A la prova d’eliminació, la victòria va ser per a
Juan Antonio Flecha, del
Fassa Bortolo.
De la resta de guardonats destaquen Alejandro
Valverde, de l’Illes Balears,
en els esprints especials, i
Manuel Beltrán, del Discovery, es va quedar amb
el premi de les metes volants.
Abans de començar la
prova es va fer un minut
de silenci per Josefina López. La dona del desaparegut president Pedro Zamora va morir el 7 d’agost.
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El president de
l’entitat es mostra
satisfet amb la
temporada tot i que
alguns accidents
han minvat
la capacitat del club

Joaquin Rodríguez va guanyar el Critèrium

El partido de Copa del Hospi contra
el Athletic se jugará en Sabadell
El Centre d’Esports L’Hospitalet
afrontará este miércoles 9 de
noviembre su partido de Copa
del Rey ante el Athletic de Bilbao desde el “exilio” en la Nova Creu Alta, en Sabadell. Como sucedió hace cuatro años
con el Deportivo, los bilbaínos
se han negado a jugar sobre la
hierba artificial del Estadio Municipal y han forzado el cambio
de escenario. A diferencia de
entonces, la junta ha considerado que no valía la pena negarse a
jugar y el equipo de Ramón Moya
se presentará.
El presidente del Hospi, Miguel
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García, intentó las mil y una estratagemas para forzar al Bilbao a jugar
en el Municipal. Llegó a ofrecer como campo alternativo el aledaño
de rugby de la Feixa Llarga (sin gradas ni opción de albergar más de
dos o tres centenares de aficionados), mientras ganaba tiempo en
espera de un cambio de opinión
del presidente del Athletic, Fernando Lamikiz, que no se produjo. Para garantizar el espectáculo a los
aficionados y la taquilla al club, García aceptó el ofrecimiento del alcalde de Sabadell, Manel Bustos, que
cede el campo de forma gratuita.
Miguel García considera que “el ho-

nor del club está salvado” aunque
se tenga que jugar fuera de casa,
pero no así el del rival: “los que no
tienen honor son los que después
de dar su palabra no la cumplen”,
en alusión a una primera aceptación de Lamikiz al escenario luego
rechazado.
Para facilitar el desplazamiento
a los aficionados interesados en ver
el partido que enfrentará a los dos
equipos, el club pondrá a su disposición una serie de autocares, gratuitos, que saldrán desde el Estadio
Municipal a partir de las 17h. Los
autocares harán trayectos de ida y
vuelta. # ENRIQUE GIL
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El club fleta autobuses gratuitos para facilitar el desplazamiento

El campo del Hospi no albergará el partido ante el Athletic

