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ESPORTS

L’Hospi Atlètic es
converteix en
una fundació

Tres ascensos
en el fútbol
territorial de
Can Serra, Uni
y La Florida

Es dedicarà només al futbol base
guna cosa més que un esport i
una victòria o una derrota per als
nens, i intentaran involucrar-los
en aquesta faceta formativa dels
seus fills. El fins ara preparador fí-

El responsables de la
fundació volen fer una
escola de futbol on
juguin tots els nens
independenment del
seu nivell i educar-los
en un sentit integral
sic del primer equip, José Luis Villanova, es farà càrrec de la direcció tècnica del projecte, tal com
explica el president de la nova
entitat, que segueix sent Antoni
Rusinyol.
Ser una fundació té diversos
avantatges; per exemple, que els
donants d’ajudes podran desgravar fiscalment una part del patrocini, o bé que els pares dels nois

GABRIEL CAZADO

El Club Esportiu L’Hospitalet
Atlètic va cloure, amb el lliurament dels premis del desè
torneig de futbol A-7, una
etapa de 44 anys d’història.
Aquest va ser l’últim acte
abans de reconvertir-se en la
Fundació Esportiva L’Hospitalet Atlètic. S’acabaven 44 temporades d’un club que va arribar
fins a la Primera Catalana. A partir d’ara doncs, es concentraran
totalment en el futbol base a través de la figura jurídica d’una
fundació. Per tant, no tindran primer equip en competició.
Esportivament parlant, els responsables de la nova fundació
volen fer una autèntica escola de
futbol, prenent com a models entitats ben conegudes a Catalunya,
de l’estil de la Fundació Ferran
Martorell. Intentaran formar jugadors, però també permetre jugar
a futbol a tots els nens independentment del seu nivell esportiu,
i educar-los en un sentit integral.
Aquesta filosofia també pretén
que les famílies prenguin consciència que el futbol ha de ser al-
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Los últimos flecos de la temporada futbolística han deparado el ascenso a Primera
Regional de la Unificación
Bellvitge y del Can Serra a
Segunda, ambos en la promoción. En estos enfrentamientos a doble partido la
Unificación superó al Riuprimer mientras el Can Serra se
impuso al Vista Alegre. Estos
dos ascensos, junto al de La Florida a Preferente, han sido las notas más positivas de la temporada en el fútbol territorial. El Pubilla Casas no pudo finalmente
ocupar la tercera posición en la
Primera Catalana (acabó quinto).
Tampoco el Hospitalense pudo
superar su promoción de ascenso a Segunda.
En el Pubilla Casas seguirá como entrenador una temporada
más Pedro Moyano, que dará
continuidad a buena parte de la
plantilla. Y en La Florida las aguas
han vuelto a su cauce tras el enfrentamiento entre presidente y
entrenador, de forma que el técnico Francisco Macanaz seguirá
en el cargo junto a buena parte
de los jugadores. # E. GIL
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Últim torneig de l’Hospi Atlètic com a club

podran deduir en la declaració de
renda les quotes que paguin perquè el seu fill pugui aprendre i jugar a futbol. La fundació també
els permetrà estar sota l’aixopluc

d’una federació d’entitats on tindran suport jurídic i assessors, especialment en els primers mesos
per posar en marxa el projecte.
# ENRIQUE GIL

