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FUTBOL

El davanter, sortit del Joventut L’Hospitalet, ha estat internacional

Carlos Muñoz, un futbolista de Santa
Eulàlia, ara juga a un equip mexicà
El partit de futbol de la màxima entre Santa Eulàlia i Unificació Bellvitge va constatar la presència
d’un dels jugadors més il·lustres
que ha donat L’Hospitalet en
aquest esport, Carlos Muñoz Cobos. Carlos, tal com se’l coneix al
món del futbol, ha passat per un
munt d’equips de Primera i Segona Divisió, i ara acaba la seva carrera esportiva al futbol mexicà, on
coincideix amb d’altres estrelles
com Butragueño.
Carlos ha passat deu dies amb
la seva família i, com sempre que
va a casa seva, va acudir al Camp
Municipal de Santa Eulàlia que el
va veure néixer futbolísticament.
Amb una entonació clarament mexicana, Carlos explica que “pràcticament jo he nascut aquí, és el
meu barri i hi tinc molts amics”.
Viatger incansable Carlos ha
passat, durant 36 anys, des del
seu Úbeda natal fins a L’Hospitalet, on viu des de petit. I d’aquí,
del Joventut L’Hospitalet (un dels
dos clubs que es fusionarien després per formar l’actual Santa Eulàlia Joventut), al Polvoritense, l’Igualada i el FC Barcelona. Va arri-

bar al Barça l’any 1983, però el van
anar cedint (Elx, Hèrcules i Múrcia)
fins que el van traspassar definitivament a l’Oviedo la temporada
87/88. Amb ell va pujar a Primera,
després de ser el màxim golejador
de segona (26 gols). L’Atlético de
Madrid es va fixar en ell i el va fitxar
la següent temporada, però no va
disposar de gaires oportunitats i va
tornar a l’Oviedo, on va marcar
més de 100 gols a primera en les
sis temporades que va jugar.

Coincideix amb altres
jugadors espanyols
Ara, Carlos viu l’aventura mexicana. Tot i que es mostra satisfet, troba moltes diferències amb
el nostre país. “Futbolísticament
em va molt bé, però la situació és
molt diferent a aquesta, el nivell social és més baix, es viu d’una manera diferent”. A Mèxic hi ha ara
altres tres jugadors espanyols. Ell
juga en el mateix equip que el conegut ‘Paquete’ Higuera, mentre
que en un altre equip coincideixen
Butragueño i Rafa Paz. “La veritat
–diu Carlos– ens truquem molt sovint, la distància ha fet que ens
unim una mica més”.

Éxito histórico
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le sitúa entre
los mejores
REDACCIÓN

FOTO CEDIDA PEL STA EULÀLIA JOVENTUT

E. GIL / R. GORDILLO

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Carlos, a la dreta, amb Eloy, un altre jugador hospitalenc

El Club Natació L’Hospitalet ha ascendido a la División de Honor de
natación tras la jornada de Liga
Nacional organizada por el propio
club en la piscina municipal. El club
organizador consiguió la segunda
posición final, por detrás del Palma Universiada 1999, de Palma
de Mallorca. Ambos ascienden a
la División de Honor y se sitúan
entre los ocho mejores clubes de
España. Las representantes femeninas del club hospitalense consiguieron el primer puesto de la jornada, mientras que la progresión
de los representantes masculinos
ha sido decisiva para el ascenso,
al alcanzar la tercera plaza. La
suma de puntos de ambas clasificaciones supuso un total de 743,5
que les dio la segunda posición y
el ascenso. Este éxito ha sido catalogado por el entrenador del
equipo, Jordi Coma, como “el mayor del club en sus 26 años de historia”.
La Liga Nacional se disputa en
una jornada. Las marcas de los nadadores se transforman en puntos.
En la reunión de L’Hospitalet se
consiguió un récord absoluto.

