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Se’n va el gran capità de l’Hospi
Roberto Navarro ha estat 10 anys i ha jugat 296 partits, més que ningú amb el primer equip
El capità del CE L’Hospitalet, Ro
berto Navarro, deixa el club des
prés de 10 anys i gairebé 300
partits defensant la samarreta ri
berenca. És el jugador què més
partits ha jugat al primer equip
en tota la història de l’Hospi.
Navarro, format a les cate
gories inferiors d’Osasuna, va arribar
a Catalunya fa més d’una dècada i
va jugar amb el Sant Andreu, des
d’on va passar a l’Hospi, la tempora
da 96/97. Ha marcat 14 gols en
aquestes temporades, entre els
quals un davant del Getafe en la
promoció d’ascens a Segona A que
va permetre l’empat. També ha vist
passar per la banqueta de l’equip
fins a set entrenadors diferents.
De tots aquests anys, el veterà
capità de l’Hospi diu que “han estat
molt bonics, he jugat molts partits,
he conegut molta gent: afeccionats,
gent com Pedro, Emili, Ávila, vosal
tres mateixos... Quan els afeccionats
et veuen a la graderia et saluden i
es veu que et tenen estima, i això
ha estat important a la meva vida”.
Aquesta temporada, Navarro
ha jugat pocs partits a causa d’una
lesió al turmell que ja arrossegava
de l’anterior campanya. Una lesió
provocada per les nombroses infil
tracions que se li van fer per jugar
partits importants fins que el turmell
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La pròxima temporada,
el primer equip del CE
L’Hospitalet tindrà com

gabriel cazado

L’apunt

Roberto Navarro vestit amb l’equipació del CE L’Hospitalet

va dir prou. Ara sembla que està gai
rebé recuperat i, malgrat que club i
jugador han arribat a una separació
amistosa, Navarro diu que encara
podria continuar en actiu en algun
altre equip de Tercera Divisió.
A causa de la lesió, Navarro no

s’ha pogut acomiadar dels afeccio
nats sobre el camp, però el presi
dent ha anunciat que volen fer-li
algun petit homenatge. Això, però,
segons ell no és important, perquè
l’estimació dels afeccionats i de
la gent de l’Hospi l’ha trobat i la

trobarà sempre també a la grada.
Roberto Navarro se’n va després de
296 partits, un descens a Tercera
i l’ascens posterior a Segona B, i
d’una promoció a Segona A. El seu
nom queda inscrit en la petita his
tòria del club. # enrique gil

a entrenador Juan Carlos
Oliva, que aquesta lliga
havia arribat a entrenar
durant dos mesos l’Alabès
a la Primera Divisió. Allà,
malgrat sumar 10 dels 15
punts possibles, va ser
destituït pel polèmic pre
sident del club basc, l’em
presari d’origen rus Dimitri
Piterman. El nou entre
nador riberenc és d’origen
aragonès, té 40 anys i
també ha entrenat clubs
com el Lleida, el Binéfar,
el Fraga o el Balaguer. El
secretari tècnic de L’Hospi, Eusebi Corpa, farà fun
cions de segon entrenador.
També ha renovat per a la
propera temporada el res
ponsable del futbol base
del club, José Luis García,
qui també tornarà a dirigir
l’equip juvenil que la pro
pera temporada estarà a la
Divisió d’Honor.

