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La Festa de la Petanca
clou una bona temporada
Mediterrani Bellvitge i CP L’Hospitalet, protagonistes principals dels resultats

El Rugbi Club L’Hospitalet se
ha clasificado para disputar las
eliminatorias de ascenso a la
División de Honor B, al procla
marse campeón de su grupo de
Primera Nacional a falta de dos
jornadas para finalizar la liga regular. El equipo ha conseguido el
campeonato tras varias temporadas
sin títulos que incluyen tres descensos de categoría. Los posibles
rivales en esa promoción de ascenso (pendientes de la última jornada
liguera) son San Sebastián, Eibar, Coruña, Belenos de Asturias o los ma
drileños Hercesa y Arquitectura.
Para el entrenador, David Sotillo,
la clave del buen comportamiento
de su equipo radica en que “hemos
conseguido aunar los esfuerzos de
los jóvenes y los veteranos, es una
buena mezcla”. Sobre las opciones
reales de recuperar la categoría de
plata del rugby estatal, perdida hace
dos temporadas, el entrenador se
muestra esperanzado: “tenemos
nuestras opciones, aunque hay rivales históricos y de mucha tradi

r
u
g
b
y

El CP Mediterrani Bellvitge,
amb sis primers llocs, i el
CP L’Hospitalet, amb tres,
van recollir bona part
dels premis de la Festa,
que corresponen a les
competicions locals

L’Associació de Clubs de Petan
ca de L’Hospitalet va cloure la
temporada amb una nova edi
ció de la seva Festa de la Gent
de la Petanca, que va aplegar
a La Farga gairebé un miler de
persones. Com és habitual, en
el decurs de la festa es van lliu
rar els trofeus als diferents gua
nyadors de les competicions que va
organitzar l’any passat l’associació.
El CP Mediterrani Bellvitge amb
sis primers llocs (torneig de duple
tes sènior i fèmines, XII Hores Sant
Jordi sènior, tiradora del Carrusel
de A ses, fèmines del XII Hores
11 de Setembre i Copa Ciutat de
L’Hospitalet sènior) i el CP Hospita
let, amb tres (XII Hores Sant Jordi,
XII Hores 11 de Setembre i Copa
Ciutat de L’Hospitalet en fèmines)
van ser els clubs més guardonats
en la cerimònia. A l’acte van assis
tir, entre d’altres, el president de
l’Associació de Clubs, Juan Navarro,
el de la Federació Catalana de Pe
tanca, José Orlando; el responsable
municipal de l’Àrea d’Esports, Anto
nio Bermudo, i l’alcalde, Celestino
Corbacho. La festa es va cloure més
tard amb un ball.
La festa coincideix pràcticament
amb el final de la temporada regular
de les competicions federades, on
cal destacar una campanya més
l’equip femení del CP Mediterrani
Bellvitge, que ha estat campió de
la màxima categoria a Catalunya i
també d’Espanya. També han pujat
a tercera categoria l’equip femení
del CP Gran Via B i a cinquena, el
masculí del club CP Ildefons Cerdà.
A més, després de disputar la pro

El RC L’H
disputará
el ascenso
a División
de Honor

t
r
o
f
e
u
s

gabriel cazado

El equipo ha conseguido
el campeonato de liga tras
unas temporadas sin títulos
Foto de família dels guardonats a la Festa de la Petanca

moció, han pujat també La Florida
B femení, a tercera divisió, i el Gran
Via C masculí, a cinquena. Pel que fa
als descensos, el més important és el
de l’equip masculí del CP Mediterrani
Bellvitge, que baixa del màxim nivell
fins a segona. També baixa l’equip
masculí de CP La Florida, a cinquena,
i el femení del CP Santa Eulàlia, a
quarta. Pel que fa als descensos en
no superar les promocions, el segon
equip masculí del Mediterrani Bellvit
ge, ha baixat a quarta.
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En el decurs dels parlaments de
la festa, el president de l’Associació
de Clubs, Juan Navarro, va esmentar
de forma especial l’equip del CP

A les lligues federades cal
destacar l’equip femení del
CP Mediterrani Bellvitge,
que ha estat campió
de la màxima categoria
a Catalunya i també
d’Espanya

Ildefons Cerdà, que ha pujat a la mo
desta cinquena categoria en la seva
primera temporada d’existència,
“cosa que té molt de mèrit”.
Pel que fa a les competicions que
organitza l’Associació de Clubs aquí a

L’Hospitalet, cal destacar el projecte
que hi ha damunt la taula per organit
zar enguany una lliga, que s’anome
naria de l’amistat, per disputar entre
setmana i dirigida més aviat a la gent
gran i no tant als jugadors federats
més joves, “que ja tenen el calendari
competitiu ben atapeït”, segons ex
plica Juan Navarro. El fet que aquest
projecte estigui orientat vers jugadors
de més edat és degut, segons Juan
Navarro, a que, a diferència de fa
uns anys, la petanca de competició
té ara una bona part de practicants
més joves, mentre que el jugador de
més edat que tradicionalment havia
estat el protagonista d’aquest joc està
quedant en un segon pla pel que fa
als tornejos que organitza l’Associació
de Clubs. # enrique gil

ción. Un aspecto importante es que
tendremos el factor campo a favor,
al ser los campeones del grupo C
de Primera Nacional”.
Aunque para David Sotillo lo
más importante para afrontar estas
decisivas eliminatorias es el estado
de su plantilla, “yo me quedo con lo
que me transmiten mis jugadores,
ganas de trabajar y de entrenar al
límite… esto es lo fundamental”.
El club ha descartado realizar algún
fichaje para reforzar el equipo y
se confía plenamente en el actual
plantel y también en los jugadores
de las categorías inferiores para
afrontar el reto de recuperar la Di
visión de Honor B. Al cierre de esta
edición, el Rugbi Club L’Hospitalet
afrontaba la última jornada de la
liga regular, en Murcia, y ya después
se disputarán las eliminatorias de
ascenso a la División de Honor B.
# jordi mèlich

