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El CB Sant Boi gana la Copa del Rey de béisbol
El Club de Beisbol Sant
Boi se ha proclamado
campeón de la Copa del
Rei, su primer título
estatal sénior en treinta
años de historia. La
victoria se consumó en el
estadio de Camps Blancs
tras un emocionante
duelo de rivalidad
comarcal contra el
Viladecans, indiscutible
dominador del béisbol
español en las dos últimas
décadas. El equipo local
disputará, la temporada
próxima, la Recopa de
Europa.
El presidente del CB Sant
Boi, Pedro López, espera que
este título no sea sino el primer
fruto cosechado por el club
«como consecuencia del magnífico trabajo que está desarro-
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El equipo entrenado por
el cubano Despaigne se
impuso en la final al
eterno rival, el Viladecans

llando el entrenador cubano
Francisco Despaigne». En opinión de Pedro López, en las categorías inferiores se están sentando las bases para, en el futuro, hacer «grandes cosas».

Hermanamiento
El Sant Boi venció en la final por 3-2. Antes, había eliminado a dos equipos navarros, el

Arga, anterior campeón, y el
Irabia. El cubano Yoel
Fernández fue proclamado mejor lanzador del torneo dominado por la escuadra de Francisco Despaigne, cuya presencia
en España es fruto de los vínculos de hermanamiento existentes entre Sant Boi y la localidad cubana de Marianao.

La liga
En la liga, por contra, el
club local no ha podido conseguir el objetivo de luchar por el
título, tras perder frente al Rojos de Tenerife, a mediados de
abril, los dos partidos decisivos
de la primera ronda. Al cierre
de esta edición, el Sant Boi esperaba una respuesta a una reclamación por alineación indebida del rival en uno de esos encuentros. Cuatro jugadores del
equipo local disputarán el Mundial como integrantes de la selección española absoluta.

Sant Boi, escenari de nou partits de la Copa del Món de Rugbi Femení
L’estadi Baldiri Aleu
acollirà, del 13 al 24 de maig,
nou partits de la Copa del Món
de Rugbi Femení. L’agenda del
nou president de l’entitat,
Ricard Ros estarà ben atapeïda
aquest mes. Els dies 19 i 26 de
maig, l'equip jugarà contra el
Dulciora el Salvador els quarts
de final de la Copa del Rei.
La Copa del Món aplegarà a Catalunya, durant dues
setmanes, les setze millors seleccions femenines del planeta
(entre les quals, el combinat espanyol, sisè en el rànquing
mundial). La UES acollirà els
partits Austràlia-Gales, USAHolanda, França-Kazahstan,
de la primera fase, i sis partits
de les rondes posteriors.
Mentrestant, el quinze de
Jordi Dorca jugarà els quarts
de la Copa del Rei, en busca
d’una plaça a la final four dels
dies 8 i 9 de juny. L’equip santboià també posarà aquest mes
el punt final a la seva participació en la lliga. Per la seva

El primer equip de la Santboiana va estrenar equipació
davant de La Moraleja Alcobendas, al darrer partit a casa
de la temporada. El nou uniforme de l’esquadra local llueix
la marca de promoció de la ciutat Sant Boi Molt i va
donar sort als homes de Jordi Dorca, que van guanyar
davant del campió de lliga. L’Ajuntament va signar a
principis de temporada convenis de col.laboració amb els
cinc principals clubs de la ciutat, amb una aportació
econòmica conjunta de 300.000 •. Una manera de donar
les gràcies per la contribució dels clubs més potents de la
ciutat a difondre a l’exterior el nom de Sant Boi.
part, l'equip juvenil de l'entitat
es va proclamar a finals d'abril
campió de Catalunya.
La Santboiana acaba de
viure el relleu de Víctor Marlet,

que ha deixat la presidència
després de vuit anys al
capdavant de l’entitat. El nou
mandatari és l’exjugador
Ricard Ros i Puig, que

encapçalava l’única candidatura presentada a les eleccions.

Consorci Sant Boi Esports
El principal repte del nou
president serà guiar el camí fins
a fer realitat un nou complex
esportiu a les instal.lacions de
l'entitat. El nou complex proporcionarà una oferta de serveis
esportius a tota la població de
Sant Boi. UES i Ajuntament van
constituir a l'abril el consorci que
gestionarà tot el procés, que

arribarà a l'inici de les obres en
el darrer trimestre de 2002.
El tinent d’alcalde d’Esports, José Manuel González, i
el president en funcions de la
UES, Víctor Marlet, es van reunir a mitjan abril amb l’exsecretari d’Estat per a l’Esport,
Rafael Cortés Elvira, director
general de la prestigiosa societat
Carat-Esports (a la fotografia).
L’objectiu era explorar fórmules
d’esponsorització per ajudar a
finançar les obres.

