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Primera volta dels campionats de lliga de futbol per als equips de la nostra ciutat

L’Hospi, en perill de descens
ENRIQUE GIL

El que costa i
suposa una
categoria de
futbol

IMACNA

“El balanç de la primera volta de
L’Hospi no pot ser
positiu”, afirma contundent Josep Maria Noguès, l’entrenador del primer
equip de futbol de la ciutat. I és
que, després de la primera volta
del campionat, l’equip riberenc
ocupa lloc de descens en la classificació i és el més golejat del seu
grup de la Segona B. Malgrat tot,
Noguès espera redreçar la trajectòria del seu conjunt en la segona
volta i salvar la categoria.
L’anàlisi del perquè de la situació del CE L’Hospitalet després
d’aquesta primera volta de la lliga
obeeix, probablement, a factors
ben diversos. L’entrenador Noguès
apunta alguns com les lesions, la
falta de concentració en les jugades a pilota parada i una mica de
mala sort. Curiosament, i malgrat
que les vicissituds de la junta directiva en aquest període (amb
dos canvis de president en quatre
mesos) per a alguns també han
influït en la situació, Noguès no es
vol escudar en aquests problemes
i nega aquesta possible influència.
Respecte a les lesions, el tècnic recorda que han estat “10 o 12
jornades amb cinc o sis baixes per
lesions atípiques com les de Garcia, Vilajoana, Doval o Tost”. Les
baixes, unides a les sancions, han
trastocat força els esquemes inicials de Noguès. Però l’entrenador
riberenc, que afronta la seva segona temporada amb el CE L’Hospitalet, també reconeix que els
seus jugadors “tampoc han estat
a l’alçada i han comés errors en
moments claus, sobretot a pilota
parada en han fet molts gols, donem massa facilitats”. Jugadors i
tècnics han aprofitat el parèntesi
nadalenc de la competició per analitzar amb cura la situació de l’equip. “Hem parlat molt –diu Noguès– i la conclusió és que les errades puntuals en faltes i corners són
producte de la falta de concentració”. Això, segons els tècnics riberencs, és un aspecte difícilment
entrenable, però han arribat a
l’acord d’intentar millorar-ho entre
tots: “nosaltres ja fem gols, i si solucionem això, anirem cap amunt”.

L’APUNT

El CE L’Hospitalet es troba en una difícil situació esportiva
Josep Maria Noguès sembla,
però, que afronta amb optimisme
la segona volta del campionat, malgrat haver estat qüestionat després de la derrota davant del Gavà per 3-1. Aquest partit, disputat
al desembre davant d’un rival directe a la part baixa de la classificació, pot haver marcat el fons de
la crisi de l’equip: “tenia molta importància, era un derbi, no era definitiu però sí que anímicament po-

dria solucionar moltes coses”, afirma Noguès. El tècnic creu que es
va fer un joc millor que el del Gavà,
però les errades puntuals van decidir un cop més la sort del marcador. Malgrat això, i sempre segons
l’equip tècnic de L’Hospi, “ara nosaltres, l’equip i la directiva estem
molt units, i fins i tot la gent del futbol base han estat amb nosaltres
tot aquest temps”. D’aquesta unitat i de l’anàlisi dels errors que han

Pubilla Casas, Caprabo i
Hospitalense, destacats
en el futbol regional
E. G.
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La influència dels canvis
a la presidència del club
En l’apartat extra-esportius, l’entrenador hospitalenc no creu que
els dos canvis de president (Jaume Barris en lloc de Francisco Ramírez i, després, Miguel García en
lloc del primer) hagin afectat l’equip,
tot i que reconeix que amb Barris
“la relació va ser una mica menys
directa”. Malgrat l’opinió manifestada per Noguès, és sabut que la
directiva, fins fa poc, no ha pogut
reforçar l’equip amb jugadors que
finalment han anat a d’altres clubs
del grup.

fet, el jove entrenador afirma amb
rotunditat que no veu tan complicat redreçar la situació, tot i que
no amaga que “està difícil, però
queda tota la segona volta, els tres
punts en benseficïen i crec que fins
ara, errors a banda, no hem tingut
sort”. I Noguès conclou que “si les
lesions ens respecten i som regulars, podrem donar a la gent de
L’Hospitalet la permanència en una
categoria molt difícil aquest any”.

Tothom considera que
la Segona B és una categoria ruïnosa econòmicament, però malgrat els successius esforços d’alguns
clubs (entre ells alguns històrics vinguts a menys) el
problema encara no s’ha
solucionat. Tot i això, cal situar en la seva perspectiva el que suposaria perdre
la categoria de bronze –no
ho oblidem– del futbol espanyol. Entre d’altres coses, la mobilitat entre categories des de la Preferent
fins a la Segona és força
complicada: s’ha de ser
dels millors en la lliga regular i, després, el millor d’una
fase d’ascens. Retornar-hi,
doncs, no seria feina fàcil.
La repercussió en els mitjans de comunicació també
és diferent, sense oblidar la
perspectiva del nou camp.
La qüestió passa per decidir si el millor és mantenirse costi el que costi, endeutar-se, estar allà on veritablement li correspongui al
club i a la ciutat... Ara és
moment de pensar-hi.

L’Hospitalense durant un dels partits de la primera volta

El Pubilla Casas a la Regional Preferent, Caprabo a Primera Regional i Hospitalense a Segona són
els equips que han realitzat una
millor primera volta en aquest campionat. La resta d’equips es mouen entre la meitat de la classificació i els llocs de descens de les
seves respectives lligues.
A la Primera Catalana, després
d’un inici encoratjador, L’Hospitalet
Atlètic ha tornat al seu rendiment
habitual de les últimes temporades
i es troba en la part mitjana-baixa
de la classificació.
A la Regional Preferent, el Pubilla Casas és quart, tot i que va
estar algunes jornades de líder. En
el mateix grup, la Unificación Bellvitge està a la zona tranquil·la del
centre de la taula. Els dos equips
són dels menys golejats de la categoria.
A la Primera Regional, i malgrat
els 30 gols encaixats i el canvi d’en-

trenador, el Caprabo manté ara per
ara la quarta posició del grup tercer. El Guimerense és vuitè, però a
pocs punts dels primers classificats.
Santa Eulàlia Joventut –que ha canviat dos cops d’entrenador– i La Florida lluiten de la meitat de la taula
cap avall, sobretot aquests últims,
que són nous a la categoria.
A la Segona Regional, L’Hospitalense torna a ser un dels millors
de la categoria ja que està entre els
quatre primers del seu grup. En
aquesta categoria, Sanbeco i Can
Serra ocupen llocs de descens ja
que només han guanyat tres partits cadascun. Aquests últims ja han
canviat un cop d’entrenador (Juan
Montiel por Benjamín Espinosa).
L’altre equip hospitalenc de Segona, el Sector Sanfeliu, es troba de
moment sense gaire problemes al
centre de classificació, tot i que a
no gaire punts dels llocs de descens, i també ha canviat ja d’entrenador (Rosendo Aznar per Pascual
Hernández).

