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El pavelló Sergio Manzano de Bellvitge acull amb èxit les conferències

El clinic de l’Eurolliga aplega més
de 400 entrenadors de bàsquet a L’H
El clinic de bàsquet de la Final
Four que ha tingut lloc a L’Hospitalet ha estat tot un èxit. La presència de més de 400 entrenadors d’aquest esport, entre ells Aíto García Reneses o Salva Maldonado,
ha animat a escoltar les lliçons de
bàsquet que han donat els prestigiosos conferenciants al pavelló de
Bellvitge Sergio Manzano.
Pepe Laso, Dan Peterson,
Jean-Pierre de Vicenzi i Mario de
Sisti han estat els encarregats de
transmetre bona part dels seus coneixements basquetbolístics, coincidint amb la disputa de la Final
Four de l’Eurolliga de bàsquet al
Palau Sant Jordi de Barcelona.
En l’acte de presentació del clinic als mitjans de comunicació, el
president de l’Associació Europea
d’Entrenadors, Toni Comas, va
agrair al tinent d’alcalde i responsable de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de L’Hospitalet, Josep Baliu, la col·laboració del consistori
en l’organització d’aquest clinic.
L’entrenador nord-americà Dan
Peterson, amb una llarga trajectòria a la lliga italiana i col·laborador
en diversos mitjans de comunica-

ció va ser una de les estrelles del
clinic. Peterson va parlar sobretot
del bàsquet d’elit.
Un altre dels que també van
aixecar expectació va ser Pepe Laso, un habitual de les xerrades sobre bàsquet, exjugador del Real
Madrid i de la selecció espanyola.
Laso va ensenyar alguns exercicis per llegir el joc, i va parlar fonamentalment de la formació i del
bàsquet base.
El seleccionador francès, JeanPierre de Vicenzi, el conferenciant
més jove, va mostrar la forma de
defensar el contracop. I Mario de
Sisti, l’últim conferenciant i un dels
entrenadors que ha passat per
més equips de la Lega italiana, va
ensenyar alguns exercicis per passar de la defensa a l’atac i de l’atac
a la defensa.
El clinic de la Final Four ha estat organitzat per la Federació Catalana de Bàsquet i l’Associació
Catalana d’Entrenadors de Bàsquet. Hi han col·laborat la Diputació de Barcelona, el Consejo Superior de Deportes i l’Ajuntament
de L’Hospitalet. Els jugadors del
Barcelona B han estat els encarregats de posar en pràctica a la pista les lliçons dels entrenadors.
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Els entrenadors donant explicacions al pavelló Sergio Manzano

Unos 40 aficionados del Espanyol
están intentando formar una peña
blanquiazul en Bellvitge, respondiendo así al llamamiento que hace unas semanas se hacía desde
la Federación de Peñas Blanquiazules para formar más grupos de
apoyo al Espanyol en la ciudad en
la que el equipo tiene más socios
(unos 900) después de Barcelona.
La idea ha partido de Luis Rodilla,
el tesorero de la otra peña blanquiazul de L’Hospitalet –Els Pericos–. Él, que es de Bellvitge, junto a otros aficionados, ha pensado que podrían extender la afición
creando una peña en su barrio y
se han lanzado a buscar españolistas. De momento son unos 40,
aunque esperan ser al menos 70
para poder hacer frente a los gastos que supone el alquiler de un
local y dar una mínima infraestructura a los socios. Los interesados
pueden informarse en la copistería
situada en la calle Francia, 40 altillo D, o bien en el bar Los Pajaritos, en la misma calle Francia, número 66.

