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El CE L’Hospitalet es classifica per
a la final de la Copa Catalunya
El conjunt de Jordi Vinyals jugarà un triangular contra el FC Barcelona i el RCD Espanyol
L’Hospi disputarà per
primer cop la final de
la Copa Catalunya en
un triangular amb
el Barça i l’Espanyol.
La data i el lloc
encara no són oficials

El CE L’Hospitalet jugarà la final
de la Copa Catalunya, per primer
cop en la seva història, en un
triangular contra els dos equips
catalans de Primera Divisió, FC
Barcelona i RCD Espanyol.
El conjunt de Jordi Vinyals va
assolir aquest èxit després de
guanyar per 2-1 a la UDA Gramenet,
en partit disputat el passat 17 de
febrer a l’Estadi Municipal, amb gols
de Cristian Gómez i Jordi Martínez
per part dels hospitalencs.
Abans, el CE L’Hospitalet va haver de disputar diverses eliminatòries per tal d’arribar al decisiu partit
contra la Grama. Primerament, els
homes de Jordi Vinyals van deixar
fora el Sant Andreu, vigent campió,
després d’imposar-se a la tanda de
penals d’un partit que va finalitzar
amb empat a 0.
La següent eliminatòria, contra
l’Olot, equip de la Territorial Preferent,
també es va decidir amb una tan da de penals, després que el temps
reglamentari finalitzés amb empat a
1, gràcies al gol de Cristian Lobato.
Finalment, el CE L’Hospitalet va
eliminar el Girona, equip que actualment milita a la Segona Divisió, per
2-1, amb gols de David Corominas i
Eloi Fontanella.
La data i el lloc del triangular encara no són oficials, ja que Barça,
Espanyol, Hospi i Federació Catalana
de Futbol han d’arribar a un acord. Tot
sembla indicar que la data definitiva
podria ser abans de finalitzar el mes
d’abril i el camp de joc té dos grans candidats: la Nova Creu Alta, estadi habitual del Sabadell, o Cornellà-el Prat,
flamant nou camp del RCD Espanyol.
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Partit de Copa Catalunya entre l’Hospi i la Grama que els riberencs van guanyar

Sigui com sigui, cal valorar l’èxit
obtingut pel CE L’Hospitalet, que per
primera vegada disputarà la final de
la màxima competició d’àmbit català.
Una Copa que arriba amb polèmica ja
que el conjunt hospitalenc volia que
el partit contra la Gramenet fos considerat com una final, i que el trian gular contra el Barça i l’Espanyol
fos denominada la Supercopa de
Catalunya. És per això que el presi
dent de l’entitat, Miguel García, es va
mostrar “molt satisfet perquè hem
demostrat que la dignitat de L’Hospitalet està intacta. Estic molt content i satisfet per aquesta afició, que
es mereix aquest triomf”.
D’altra banda, dins la competició
es tatal, el CE L’Hospitalet continua
com a líder del grup cinquè de la Tercera Divisió, amb les opcions intactes
per tal d’assolir l’altre gran objectiu de
la temporada, l’ascens a la Segona B.
En cas d’aconseguir-ho, es tractaria,
sens dubte, d’una temporada històrica per als homes de Jordi Vinyals.
# ANDRÉS RUBIO

Un bon moment per a la
petanca de L’Hospitalet,
gràcies als ascensos
Lliurament dels premis de les competicions
L’Associació de Clubs de Petanca
va lliurar el 20 de febrer els premis de totes les competicions
celebrades l’any passat, en el
marc de la tradicional Festa de la
Petanca, que va tenir lloc al Poliesportiu del Centre. Cal destacar
les victòries del CP Granvia en
dones i del Mediterrani Bellvitge
en sèniors a la Copa Ciutat de
L’Hospitalet.
Enguany els clubs de petanca han
celebrat força ascensos de categoria.
En dones, el CP Granvia ha pujat a
Segona i el CP L’Hospitalet, a Tercera.
En sèniors, el CP Granvia ha ascendit
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La Festa de la Petanca va celebrar els ascensos

a Segona; el CP Can Serra, a Tercera;
el CP El Paso i el Granvia, a Quarta,
i el CP Pubilla Cases, a Cinquena
categoria.
Pel que fa als descensos, el CP
Pubilla Cases ha baixat a Quarta en
fèmines i el CP Mediterrai Bellvitge
a Tercera en sèniors. Cal destacar
que els dos equip femenins del Mediterrani Bellvitge es van proclamar
campions de Primera i Segona. A les
competicions de la ACPH, cal recordar
les victòries del CP Granvia, en femines i del Mediterrani Bellvitge en sèniors a la Copa Ciutat de L’Hospitalet.
# J. M.

