ESPORTS

DIARI DE L’HOSPITALET 20 de setembre del 2010

L’ascens,
principal
objectiu
Futbol sala.
L’Hospitalet
Bellsport ha
incorporat tres
nous fitxatges per
remuntar
L’Hospitalet Bellsport ha començat
una nova temporada al Grup 6 de
la Primera Nacional A. L’objectiu del
conjunt de Xavi Closas és el mateix
des de fa tres anys: aconseguir el
desitjat i somniat ascens a la divisió
d’argent de futbol sala.
Per fer-ho, l’entitat de Bellvitge
ha incorporat tres fixatges, que han
de marcar la diferència en aquest
nou projecte. Són Ernest Cardona i
Hèctor Cano, del Barça B, i Guillermo Ferrándiz, del Corbera.
Ernest Cardona és un ala tancat
de 21 anys, que l’any passat ja va
destacar notablement al FC Bar
celona B, un dels rivals de L’Hos
pitalet Bellsport. També del filial
blaugrana arriba Hèctor Cano, un
jugador de referència que aportarà
qualitat al conjunt de Xavi Closas.

D’altra banda, del Corbera arriba
Guille Ferrándiz, amb experiència
a Divisió d’Honor i que és un dels
puntals d’aquesta nova etapa del
Bellsport. Un equip creat per intentar pujar de categoria, després de
les decepcions de les temporades
passades, a La Muela i a Vilassar.
La preparació del conjunt de
Xavi Closas ha tingut dos esdeveniments destacats, el partit contra
el Marfil Santa Coloma al Ciutat de
L’Hospitalet, que es va perdre per
0-7, i el 32è torneig Les Codines,
que es va guanyar. No serà l’únic representant de L’H que tindrà equips
a la Territorial Catalana. L’Hospitalet
Bellsport B i l’AECS compartiran
grup a la màxima categoria.
A la Preferent només hi haurà
un equip de L’Hospitalet, l’Alheña
de Moisés Arriaza que no hauria
de patir per mantenir la categoria i
que no descarta ser a les posicions
capdavanteres. I al futbol sala femení hi haurà dos equips a la Primera
Divisió Territorial: l’AECS de Carlos
Alcazar, conjunt que va pujar la
temporada passada, i el Bellsport,
que podria lluitar per les posicions
d’honor. y
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Petanca

Èxit del
Trofeu 11 de
Setembre
El Trofeu 11 de Setembre de petanca, disputat a les pistes del CP Mediterrani de Bellvitge, va tenir com a
guanyador en categoria masculina
el CP Gran Via i el CP Mediterrani
Bellvitge com a segon classificat,
mentre que en femenina es van alternar aquestes posicions. D’altra
banda, Francisco José Flores, ciutadà hospitalenc que milita en el CP
Prat, ha estat convocat amb la selecció espanyola per participar en el
proper mundial de Turquia. y

Ciclisme

Raúl Cruz
lidera la Cursa
de Bellvitge

El Bellsport es va enfrontar al Marfil en el Trofeu Ciutat de L’H

G. C.

La XXI Cursa Ciclista de Bellvitge,
organitzada per l’Associació Ciclista
del barri, va tenir com a guanyador
Raúl Cruz, en sènior-màster 30. Miguel Ángel Gil va ser el millor dels
locals i el Telekom Escoda es va imposar per equips. Mirco Merotto,
Salvador Gávez i Daniel López van
guanyar en veterans i Rosa M. Dolz
es va imposar en fèmines. y

