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L’Hospi comença amb la
vista posada en l’ascens
El renovat equip de Julià García debuta a la lliga de Tercera Divisió amb victòria
L’Hospi ha iniciat la
lliga a Tercera amb
victòries davant Prat
i Cornellà. L’equip
de Julià García farà
tots els possibles per
pujar a Segona B

Amb un equip força renovat,
L’Hospi intentarà el retorn per
la via ràpida a la Segona B, la
seva ‘categoria natural’ malgrat
que en el que portem de se
gle el club ja ha passat dues
temporades a Tercera Divisió i
aquesta serà la tercera. L’Hospi
va debutar a la lliga amb una tre
ballada victòria al camp del Prat i
amb una altra al Municipal davant
el Cornellà.
La renovació de la plantilla, des
prés de la desfeta de l’anterior cam
panya, ha estat notable. A la porte
ria, després de la marxa d’Eduardo
al Lleida, va arribar Carlos Craviotto,
procedent del Castelldefels, que fa
parella amb el suplent de la passa
da temporada, Alberto Íñigo. Fins
al moment, però, el porter titular
encara no està definit.
A la defensa, continuen Jornet,
Hammouch, Dani Morales i Edu
González, i puja del juvenil Víctor
Rodríguez. S’ha incorporat el fins ara
juvenil del Barça Álex Ruiz i els ex del
Castelldefels Siscu Oban (28 anys) i
David Andreu (23). Al mig del camp
la renovació ha estat més notòria, ja
que només continuen els veterans
Quique Cárcel i Toni Velamazán. Pu
gen tres juvenils del club, Cristian
Gómez, Cristian Lobato i Cristian Al
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El Bellsport
de fútbol sala
arranca con
su torneo
L’Hospitalet Bellspor t ha ini
ciado la pretemporada con la
disputa de su torneo Ciutat de
L’Hospitalet de fútbol sala, que
perdió el pasado 6 de septiem
bre ante la Ràpita, un equipo de
superior categoría (División de
Plata) por 5 a 6. Por su parte,
el equipo femenino también
perdió en el Memorial Sergio
Manzano ante el Corbera por
1 a 2.
El equipo masculino del Bells
port, que esta temporada milita
en la Primera Nacional, inicia una
nueva etapa tras perder el año pasa
do la División de Plata, y lo hace de
la mano de un nuevo entrenador.
Xavi Closas se estrena en el banqui
llo hospitalense en substitución de
Miguel Gago. Closas, que procede
de l’Escola Pia de Sabadell, es un
técnico experimentado que también
ha pasado por el FC Barcelona y
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gabriel cazado

La Ràpita se impone en el
Ciutat de L’Hospitalet por 5
a 6 ante el nuevo Bellsport

L’Hospi celebra un dels gols marcats al Cornellà en el segon partit de la lliga

La pretemporada de l’Hos
pi es va tancar amb un balanç de cinc victòries (Mont

L’apunt
cada, Manresa, Mollet,
Vilassar de Dalt i Gramenet
B), un empat (Terrassa) i
dues derrotes (Barça At
lètic i Gramenet), a més
de ser eliminat del Torneig
dels Històrics en el primer
triangular davant Sants i
Sant Andreu.

fonso. Els nouvinguts són David Co
rominas (23), del Badalona, Sergio
Montero (30), del Sabadell, i Manel
Gómez (26), del Castelldefels.
n Temporada llarga
A la davantera la renovació tam
bé ha estat molt important després
de ser el principal problema de
l’anterior temporada. Només con
tinua Juli Garcia, i s’han incorporat
el veterà i vell conegut Òscar Ollés
(32) procedent del Sabadell; Víctor
Ramos (25), que ve del Lanzarote, i
Pedro García (24), del Burgos.
La temporada pot ser molt llarga

si l’Hospi acaba tenint opcions de
pujar ja que a partir d’aquesta edi
ció, l’ascens de Tercera a Segona B
s’equipara a la fórmula que ja venia
fent-se des de la passada campanya
per pujar de Segona B a Segona A.
Els 18 campions de grup de Tercera
jugaran una eliminatòria a doble
partit entre ells per dirimir els nou
primers ascensos. Els perdedors
tindran una segona però més di
fusa oportunitat amb els segons,
tercers i quarts classificats de la
resta de grups en una nova sèrie
de tres eliminatòries que acabaran
per donar nou llocs d’ascens més.
# enrique gil

que probó fortuna en el fútbol sala
japonés. Siguen del año pasado
ocho jugadores: Toni Torres, Juanjo
Lorenzo, Alfredo García, Mariano
García, Sergio Lamaña, Xavi Olive
ras, Alan Pedret y David Alba. Al
equipo de fútbol sala se incorporan
Álex Giménez y Ginés Carretero del
Montornès, Jaime Sánchez Solana
del Montcada y Carles González del
Martorell.
Xavi Closas admite que “tene
mos una plantilla competitiva y que
seguro nos situará en la parte alta
de la liga”, pero no quiere aventurar
objetivos: “la competición nos mar
cará a lo que podemos aspirar”. Al
cierre de la edición, el conjunto ri
bereño disputaba su primer partido
en la liga de la Primera Nacional vi
sitando la pista del Sicoris de Lleida.
# jordi mèlich

