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L’Hospitalet Atlètic ja ha canviat més de la meitat del seu equip

Renovar la plantilla a meitat de la
temporada està de moda a la ciutat
Acostuma a ser habitual als clubs
de futbol que quan
un equip no funciona, o els resultats
són dolents, es canviï l’entrenador, però
potser és menys conegut el moviment de jugadors que hi ha en els
equips de les categories territorials al llarg del campionat. Aquesta temporada, el cas de l’Hospi Atlètic és, com a mínim, curiós.
Tot i que té un dels pressupostos més baixos de la categoria i
fitxa jugadors molt joves o provinents de categories inferiors, el
cert és que a la meitat del campionat l’Hospi Atlètic ja ha donat la
baixa a 11 dels 20 jugadors que
van començar la lliga i també ha
sustituït el seu entrenador. Per
compensar aquests forats, han fitxat –una vegada iniciada la competició– ni més ni menys que fins
a 10 jugadors nous... i encara no
donen per tancat aquest capítol.
Tot un rècord. L’explicació es troba, segons el president del club,
Antoni Rusinyol, en els pocs recursos que té l’entitat: es fitxa el que
es pot, i els jugadors no sempre

donen el rendiment que s’espera.
Al Centre d’Esports L’Hospitalet ja no hi són els defenses Josep
Blanquera i Javi López, i el davanter Antonio Amaya. A la segona B,
molts jugadors signen contracte
amb la clàusula afegida de poder
anar-se’n si els surt una oferta més
satisfactòria. Al mateix temps, l’entrenador Ramón Moya també va
retocant l’equip i per això ha anat
incorporant el defensa Edu Ochoa,
els migcampistes Julián Monje i
Pep Pagés, i el davanter David Nin.
Una altra història és la del Santa Eulàlia Joventut. Aquesta temporada, el tècnic Ginés Hernández
ha refet tot l’equip de nou i ha necessitat també fer retocs a posteriori. A això responen fitxatges com
els de Lagunas i Murillo.
També hi ha veus que protesten contra aquests canvis, que poden adulterar la competició. Així ho
va manifestar fa unes setmanes el
president del Pubilla Casas, Luis
Dorado, quan criticava la pèrdua
de competitivitat d’un dels equips
més potents de la Regional Preferent, el Sitges. Dorado proposava
poder limitar el nombre de fitxes
federatives en una mateixa temporada.
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El S. Eulàlia Joventut és un dels equips que ha renovat jugadors

L’Hospitalet Atletisme-T2 Club Natació Barcelona ha ganado la primera gran cita atlética de la temporada, el Campeonato de Catalunya de Invierno, disputado en la pista cubierta de Vilafranca, tanto en
su versión masculina como en la
femenina. En ambos casos se impusieron al FC Barcelona.
En el campeonato masculino,
los ganadores individuales fueron
Raúl Sabater (400 m); Driss Lakouaja (3.000 m); Xavier Brunet
(salto de altura), y Manuel Tirado
(lanzamiento de peso). La puntuación total del equipo sólo fue superior en un punto a la del segundo
clasificado, el FC Barcelona. En el
campeonato femenino, ganaron
sus pruebas Débora González (60
m. vallas); Ana Mejías (200 m);
Esther Huertas (1.500 m); Diana
Echenique (longitud), y Marta Mata (3.000 m) que además batió el
récord júnior de la prueba que tenía Carme Valero desde hacía diez
años. El equipo femenino aventajó en seis puntos al del Futbol Club
Barcelona.

