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Un técnico
de prestigio
para el
Bellsport de
fútbol sala
El Bellspor t ha iniciado una
nueva temporada depositando
su total confianza en un técnico
de prestigio de nuestra ciudad,
Alberto Pérez, que vuelve a di
rigir un equipo tras cuatro años
apartado de las pistas y des
pués de entrenar al FC Barcelo
na, consiguiendo con los azuln
g rana un histórico ascenso a la
a
División de Honor.
c
El club espera que con el fii
chaje de Alberto Pérez se aca
o
ben los sufrimientos. En los úln
timos años el club ha manteni
a
do la Primera Nacional en las
l
últimas jornadas de liga, y a la
vez desea sentar unas bases
de futuro. Alberto Pérez era reacio a
volver a los banquillos pero al final
se decidió por una razón de “senti
mentalismo y compañerismo con la
gente de Bellsport”.

gabriel cazadao

p
r
i
m
e
r
a

L’equip de rugbi inicia una nova temporada en la qual intentarà recuperar la categoria

Nova temporada per a un Rugbi
Club L’H més modest que mai
L’equip s’adjudica la 22a edició del Torneig ‘Ciutat de L’Hospitalet’
Rugbi Club L’H
masculí té ganes
de recuperar la
categoria perduda
mentre que l’equip
femení podria
desaparèixer
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El Rugbi Club L’Hospitalet inicia
una nova temporada amb força
canvis i amb la il·lusió de recu
perar la categoria perduda la
temporada passada. El primer
equip del club hospitalenc mili
tarà a Primera Nacional i sense
les presses per tornar a pujar
però amb l’objectiu de fer-ho
al més aviat possible.
Esportivament, la tempora
da al RC L’Hospitalet ha comen

çat bastant bé amb l’adjudicació de
la 22a edició del Torneig Ciutat de
L’Hospitalet. El conjunt de David
Sotillo es va imposar al Cornellà per
23-15, en un partit que serà recordat
per la gran segona part dels locals,
que van remuntar el desavantatge
de 10-15 del descans.
A més, la satisfacció va ser plena
ja que en el primer partit de pre
temporada van derrotar un conjunt,
el RC Cornellà, de Divisió d’Honor
B, una cotegoria superior a la de l’e
quip hospitalenc. En aquest sentit,
el nou tècnic del RC L’Hospitalet,
David Sotillo, destacava que “m’han
agradat les ganes que hi ha posat
el meu equip, tot i que pel Cornellà
era també el primer partit”.
Després d’aquest torneig, on
va ser escollit com a millor jugador
David Marcos del RC L’Hospitalet,
el club prepara l’assalt a la nova
temporada. La plantilla del primer
equip està formada per gent molt
jove i de la casa de la qual el tècnic

David Sotillo espera molt. “Som
gent molt jove i amb moltes ganes
tot i que resta acabar de perfilar la
plantilla”, diu.
n Promocionar per ascendir
Pel que fa a l’objectiu d’aquesta
temporada, Sotillo reconeix que
l’ascens no és una prioritat però “in
tentarem estar entre els dos primers
classificats per disputar la promoció
i, si hi ha una mínima possibilitat
d’ascendir, no la desaprofitarem”.
El capità de l’equip, Jorge Ruiz,
afirma que “per nosaltres era im
portant guanyar el Torneig Ciutat
de L’Hospitalet per començar bé
la temporada”. De moment, Ferran
López, procedent del FC Barcelona,
és l’única incorporació a banda de
la del tècnic David Sotillo. Pel que
fa a les baixes, Gonzalo Federico ha
marxat al Sant Boi mentre que Álex
Torres s’ha retirat del primer equip.
El club està immers aquests dies

en la disputa de la Copa Catalana i
debutarà a la lliga de Primera Nacional el 15 d’octubre davant la Santboiana B a la Feixa Llarga.
El RC L’Hospitalet pot deixar de
tenir equip femení aquesta tem
porada si finalment no acaba reunint
un nombre considerable de jugado
res per competir. El conjunt, que en
teoria ha de dirigir Jordi Justícia, ha
hagut de renunciar a participar a la
Copa Catalana Femenina en no tenir
prou jugadores. El club vol acabar
d’estudiar la creació d’aquest equip
en els propers dies per inscriure’l al
Campionat de Catalunya. En noies,
això sí, la nota pospitiva ha estat la
participació de la capitana del RC
L’Hospitalet, Aroa González, en el
Mundial Femení que s’ha celebrat
a Edmonton (Canadà). El combinat
espanyol va quedar novè en aquesta
competició després d’imposar-se al
Samoa. Aroa González ha participat
en tots els partits de titular excepte
en un. # òscar milla

El club espera acabar
con los sufrimientos para
mantener la categoría
Pérez se marca como claro ob
jetivo “iniciar un proyecto de futuro
recuperando a jugadores de nuestra
ciudad”. Por el momento el arran
que liguero del equipo ha sido bri
llante con una goleada ante el Colo
Colo por 7-1 y un meritorio empate
a 2 en la pista del máximo favorito
para ascender a la división de plata,
el Maxon Montcada. Antes del inicio
de liga el Bellsport ganó el Trofeo
Ciutat de L’Hospitalet de fútbol sala
ante el Olímpic La Floresta por 3-1.
El cuerpo técnico lo completan
Roberto Matías como segundo, Jordi
Fernández como preparador físico y
Ricardo Calamardo como delegado.
Matías ya dirigió hace unos años el
primer equipo del Bellsport mien
tras que Fernández y Calamardo ya
acompañaron a Alberto Pérez en el
FC Barcelona. La plantilla conserva
el bloque del año pasado con las
incorporaciones de Sergio Lamaña
y Mariano, del Gavà, Víctor Gaona,
del Mar fil Alella, y José Antonio
Chao, del Manresa. Las únicas bajas
respecto la pasada temporada son
Sergio Preciado y Salva Partegas.
# jordi mèlich

