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CTT L’Hospitalet, molt satisfet
amb el rendiment del planter

Rugbi

RC L’Hospitalet,
gran campió de
Catalunya femení

Competició. El
sènior podria jugar
la promoció d’ascens
a Divisió d’Honor

Foto cedida pel CTT L’Hospitalet

Els joves jugadors del Club Tennis
Taula L’Hospitalet estan realitzant
una excel·lent temporada. Amb l’e
quip sènior s’han classificat virtu
alment per a la fase d’ascens a la
Divisió d’Honor, i amb el juvenil van
superar totes les expectatives en
el recent Campionat d’Espanya de
Pontevedra.
Tot això, gràcies al bon moment
dels jugadors de base del club. Jo
sé Manuel Barroso ja és una realitat
mentre que l’evolució de Nil Espert
i Andreu Gómez és notòria. En el
darrer Campionat d’Espanya juvenil
disputat a Pontevedra, l’última set
mana de febrer, el CTT L’Hospitalet
va ser onzè, amb un balanç de cinc
partits guanyats i tres de perduts.
A nivell individual, i malgrat que
els tres jugadors són juvenils de
primers anys, van completar una
actuació excepcional. Barroso i Es
pert van ser eliminats en setzens de
final i en dobles, la parella formada
per Barroso i Gómez, va arribar a
vuitens.
El director tècnic del club, Mar
cel Sacasas, s’ha mostrat eufòric

El conjunt de la nostra ciutat, en col·
laboració amb el CEU, s’ha procla
mat campió de Catalunya en derro
tar en la darrera jornada l’Associació
Rugbi Poble Nou per 35-7. L’equip,
que dirigeixen Fran González i Jau
me Castellví, disputarà en breu la
fase d’ascens a la Divisió d’Honor
estatal. Enguany, el club ha recupe
rat el sènior femení que tants èxits va
assolir en el passat amb quatre co
pes de la Reina. y

Futbol

L’entrenador Marcel Sacasas amb Andreu Gómez, Nil Espert i José Manuel Barroso a Pontevedra

Campanya de
l’Hospi per omplir
l’Estadi Municipal

amb aquests resultats: “Són molt
joves i han competit molt bé, sobre
tot Nil Espert que ha estat a un gran
nivell”. Uns jugadors sorgits del
planter que també formen part del
primer equip de l’entitat juntament
amb Dani Torrens, Jordi Bacarisas,
Pau Gajo i Sergi Aso.
L’equip ja té gairebé garantida
la seva classificació per disputar la
fase d’ascens a la Divisió d’Honor
a falta de sis jornades per acabar
la lliga regular de Primera. A ho

La junta directiva del Centre d’Es
ports L’Hospitalet ha engegat una
nova campanya per incentivar la
presència d’aficionats a l’Estadi Municipal de la Feixa Llarga sota el le
ma Vine a veure l’Hospi, tu poses
el preu! D’aquesta manera, l’es
pectador, un cop ha
gi acabat el
partit, decideix el que ha de pagar
en unes urnes habilitades per ferho. Es podrà fer una aportació sim
bòlica des d’un cèntim d’euro a 15
euros, com a màxim. y

res d’ara mateix, l’equip lidera la
classificació amb el CTT Els Amics
de Terrassa amb onze triomfs i
només tres derrotes, L’Hospi té un
marge de quatre victòries respecte
a l’equip que li podria prendre la
plaç a de promoció d’ascens, el
CTT Olesa. Per a Marcel Sacasas
el rendiment de l’equip “és immi
llorable” i, tot i que el club no es va
marcar cap objectiu, ara “no renun
ciem a res”.
Tot i això, la junta directiva del

club haurà de meditar la seva pre
sència a les fases d’ascens a la Di
visió d’Honor. L’alt cost que suposa afrontar aquest tipus de compe
tició podria frenar les aspiracions
del club. El director tècnic, Marcel
Sacasas, assegura que “esportiva
ment podem pujar de categoria
però el pressupost marcarà la re
alitat del primer equip”. En aquest
sentit, l’entitat hospitalenca no vol
hipotecar el seu treball de formació
amb projectes faraònics. y

