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ESPORTS

L’Hospi intenta de nou aquesta
temporada l’asalt a Segona B
Robert Elvira dirigirà una plantilla que manté el bloc de la temporada passada
El Centre d’Esports
L’Hospitalet de Roberto
Elvira va debutar amb

L’apunt

derrota al camp del Cornellà por 2-0. Els riberencs no van tenir opcions en un partit marcat
per la falta de gols i la
pluja que va caure al municipal de la Via Férrea.
Amb aquests resultats els hospitalencs han
iniciat el campionat de
la mateixa manera que
la pasada temporada,
amb derrota. El Cornellà
va endur-se els primers
tres punts de la temporada davant d’un Hospi
poc encertat en l’atac.
Els gols van arribar en
els minuts 46 i 86.
Al tancament d’aquesta edició, l’Hospi rebía al Vilanova al Municipal amb la presència
de l’últim fitxatge de la
temporada, Gerard Alonso, un migcampista de
19 anys procedent del
juvenil de Divisió d’Honor del Premià i que es
va formar al Barça, al
Damm i al Badalona.

GABRIEL CAZADO

El Centre d’Esports L’Hospitalet ha tornat a construir una
plantilla més que competitiva per retornar a la Segona
Divisió B. El desencís provocat per la promoció d’ascens
jugada contra el Llevant, en
què es va perdre en els llançaments de penals, ha dut al president del club, Miguel García, a
tornar a fitxar jugadors constrastats a Segona B i poder afrontar
el salt de categoria, dos anys després del descens de l’Hospi a Tercera Divisió.
Il·lusió renovada i pressupost
galàctic són els trets característics
d’un club que no hauria d’acostumar-se a estar molt de temps
en aquesta categoria. Diego Carrillo, Carlos Gago, Toni Mora, Sergi Raset, Manolo González i l’experimentat davanter Paco Valera,
són algunes de les cares més importants d’una plantilla que dirigirà el tècnic Robert Elvira, que,
després d’uns anys a Sabadell
sense un projecte definit, aterra a
la ciutat per afrontar el repte de
pujar de categoria el Centre d’Esports L’Hospitalet el més aviat
possible.
A més, enguany, a diferència
d’altres temporades, s’ha mantingut el bloc de jugadors de la
campanya passada que, tot i no
assolir l’ascens, van donar un
gran rendiment. Així doncs, homes com Ángel Álvarez, Dani Co-
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Primer partit de lliga jugat en camp contrari davant el Cornellà

bo, Jaume Berlanga, Robert Subirón, Roger Cánovas, Òscar Sierra,
Raúl Fernández, el porter Eduardo i els incombustibles Uceda,
Navarro i Cárcel, tornen a formar
la columna vertebral d’un Hospi
que per noms torna a ser un dels
favorits per disputar les eliminatòries d’ascens a la Segona Divisió B.
Començar amb bon peu la lliga i arribar a les eliminatòries

L’Hospi ha muntat una
plantilla competitiva per
intentar el retorn a la
Segona Divisió B després
del desencís provocat per
la pèrdua de la promoció
davant el Llevant

d’ascens amb l’avantatge de jugar a casa seran claus en un any
en què també el club viurà una
temporada especial amb el procés electoral que s’ha d’iniciar el
més d’octubre. Amb vista a les
eleccions que haurà de viure el
club, l’actual president Miguel
García ja ha anunciat la seva intenció de presentar-se a la reelecció per tercera vegada consecutiva. # ÒSCAR MILLA

El Pubilla Casas no
renuncia a pujar a
Tercera Divisió
Els equips de futbol regional
de la ciutat ja estan a punt
per tornar a la competició a
partir del 12 de setembre,
tret del Pubilla Casas que ja
ha començat la lliga de Primera Catalana. L’equip de
Pedro Moyano serà enguany
l’únic representant de L’Hospitalet després del descens
del Santa Eulàlia a Preferent i de
la desaparició de L’Hospitalet Atlètic, que ha venut la seva plaça
al Marianao Poblet de Sant Boi.
El Pubilla Casas serà un dels
equips que s’haurà de tenir en
compte a Primera Catalana veient
els reforços que s’han fitxat. Jugadors com Iván Barrantes (Rubí),
Piñar (Sants), Raúl Alfonso i Nando
Andreo (Santa Eulàlia), Lluís
(Cervelló) i els porters Xavi Navarro (Masnou) i Edu Micàs (Gornal)
han de donar a la plantilla la qua-
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litat necessària per intentar assolir
l’ascens a Tercera Divisió.
La Florida i el Santa Eulàlia seran els representants hospitalencs al grup dos de la regional
preferent. La Florida, sota la direcció de Francisco Macanaz, milita per primera vegada en aquesta categoria i és per aixó que
manté gran part del bloc de jugadors com a principal actiu per no
patir per la permanència. Al contrari que el Santa Eulàlia de Juan
Carlos Valdeolivas, que ha fet una
profunda renovació per començar una nova etapa molt més
austera i amb la permanència
com a objectiu. La Unificación
Bellvitge torna a Primera Territorial després de l’agònic ascens de
la temporada passada de la mà,
altre cop, de Josep Ferrer que, de
ben segur, no renunciarà a res,
tot recordant vells temps en què
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At. Huelva i C. Serra debuten a 2a Territorial

Partit Sector Sanfeliu-Llevant del torneig organitzat pel Sanfeliu

fins i tot el club va estar a punt
de pujar a Primera Catalana.
A la Segona Territorial hi haurà força canvis aquest any amb
l’aparició de l’Atlético Huelva, que
ha comprat els drets federatius

del Collblanc-Torrassa i que deixa
de tenir equip amateur per dedicar-se exclusivament al futbol base. També torna a aquesta categoria el Can Serra després d’ascendir la temporada passada.

Continuen a Segona Territorial el
Gornal i el Sector Sanfeliu, que
no renunciaran a l’ascens, i el
Santa Eulàlia B. A Tercera Territorial continuaran l’Hospitalense i
els equips del Col·legi Xaloc. # Ò. M.

