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El delegat i l'encarregat de material del CE L'Hospitalet, Jonathan Perea i Jordi Pérez,

treballen a l'ombra per aconseguir que tot rutlli al vestidor de l'equip de l a Feixa Llarga.

Jonathan Perea i Jordi Pérez són molt més que el delegat i l'encarregat de material del

CE L'Hospitalet. Entre tots dos, sumen més de tres dècades d'entrega i passió dins del

vestidor de l'equip de la Feixa Llarga. "Amb cada jugador sorgeix un tracte especial

depenent del moment personal i el de l'equip. Em poso al seu costat com si es tractés

d'un familiar", assegura Jonathan Perea. 



Les tasques principals del dia a dia del delegat i enacarregat de material de l'Hospi són

clares però Perea i Pérez aporten un valor emocional i motivador als seus jugadors que

esdevé imprescindible temporada rere temporada. "Més que el treball amb la roba i les

isntal·lacions, intento interpretar els tempos de l'equip durant la setmana i el dia de

partit  per  ajudar  a  crear  bon  ambient",  reconeix  l'encarregat  de  material  del  CE

L'Hospitalet. En aquesta línia, el delegat del CE L'Hospitalet destaca que "amb cada

jugador actuo d'una manera diferent, és important tenir tacte amb ells i procuro donar-

los afecte quan ho necessiten". 



El dia de partit és el màxim exponent d'un tàndem que s'entén amb una mirada. Jordi

Pérez explica que "tenim una comunicació molt fluïda per les equipacions i totes les

necessitats pròpies i dels equips rivals". Jonathan Perea ressalta la importància de tenir

els ulls ben oberts per estar atent a tots el que succeeix dins i fora del camp: "El tracte

amb els àrbitres és el més important de la meva feina. És vital repassar amb ells l'acta

del partit perquè qualsevol error pot ser decisiu". 



En el futbol, les alegries i celebracions són comptades. Jonathan Perea i Jordi Pérez han

compartit els darrers èxits del CE L'Hospitalet:  "L'ascens a Segona B i el títol de la Copa

Catalunya han estat les alegries més grans. La llàstima és que ho aconseguíssim durant

la pandèmia i sense públic". Sens dubte, amb ells, l'Hospi està més a prop de la victòria. 
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https://www.youtube.com/watch?v=C0wSJYYhD_I

