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Voleibol. El conjunt entrenat per Jesús Molés aconsegueix l’ascens en quedar en quarta posició a la Segona Catalana femenina

El CV L’Hospitalet jugarà la propera temporada a Primera Catalana,
després d’aconseguir l’ascens com
a quart classificat en la segona fase
de la competició. L’equip entrenat
per Jesús Molés ha assolit l’objectiu
de la temporada.
“Aquesta lliga ha resultat tremendament disputada”, explica Molés.
El CV L’Hospitalet ha jugat contra
equips experimentats i amb ambició
per pujar, un fet que el jove conjunt
riberenc ha hagut de contrarestar,
segons el tècnic, amb “un gran volum de treball i la recerca de reforços
durant el primer trimestre”. Aquests
fets els han permès posar-se a l’alçada dels altres aspirants.
Jesús Molés agraeix el suport re-

Baloncesto

Tarragona deja el
CB L’H y coge el
relevo su ayudante
Jorge Tarragona anunciaba poco
después del último partido de una
brillante campaña en la LEB Plata su
renuncia como entrenador. Lo hacía
con un mensaje en redes sociales en
el que agradecía los 17 años en el
club pero basaba la renuncia en sus
“principios como entrenador y como
persona”, sin especificar más. Le
sustituye su ayudante en las últimas
temporadas, José Manuel Hoya. y

Danza deportiva

El Pirámide gana
10 medallas en el
mundial de Pula
Los deportistas del Gimnasio Pirámide han vuelto de la localidad croata
de Pula con 10 medallas de diferentes modalidades del Campeonato
del Mundo IDF de danza deportiva.
Destacan los dos oros del grupo
Pyramid Angelous en hip hop small
group y la del dúo júnior de hip hop
formado por Laia García e Inés Carlet. Cinco platas y tres bronces completan la actuación del club de L’H. y

Rugby

Leo Pereira es el
nuevo entrenador
del Rugby L’H
El técnico, de origen argentino, ha
entrenado en las últimas temporadas
los equipos del AR Poble Nou y del
Sant Cugat. Con este último estuvo
a punto de ascender a División de
Honor. Previamente también había
sido jugador en el propio club ribereño. El nuevo entrenador sustituye
a Paco Baena y Diego Godoy, que
anunciaron su marcha tras acabar la
liga de División de Honor B. y

but de l’equip sènior B, i també dels
juvenils i del cadet, per les facilitats
i l’ajuda que han prestat durant la
temporada, i comparteix l’èxit amb
la resta d’entrenadors del club,
començant pel seu segon, Víctor
Navarro, així com Anna Márquez,
Andrés Patiño i Joan Bisquert, i també amb el preparador físic, David
Suárez.
Al club ja treballen en la confecció de la plantilla per a la propera
temporada. La idea és mantenir el
bloc actual, però reforçant puntualment algunes posicions de joc. Es
preveu que continuï al capdavant
l’actual entrenador, Jesús Molés,
que ja ha fet proves a algunes jugadores i gestiona les renovacions. “A

CEDIDA CV L’H

CEV L’Hospitalet, equip de Primera

L’equip posa amb una samarreta especial després d’aconseguir l’ascens

Primera Catalana el ritme del joc és
més ràpid, les accions defensives
tenen major protagonisme, el servei
i l’atac són agressius i treballen diversos sistemes i variants tàctiques
defensives i ofensives”, argumenta,
a l’hora d’apuntalar l’equip.
S’haurà de millorar en la recepció i el bloqueig, i també reduir el
marge d’errades pròpies ja que
el nivell és molt més exigent i la
permanència és més complicada:
baixen quatre dels 16 equips participants. L’objectiu serà mantenir
la categoria per tal de dotar el club
d’una referència més d’acord amb
el seu desenvolupament dels últims
anys i d’una possibilitat de sortida a
les jugadores del planter. y

