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Gestión

Condenado
el trabajador
de Bellsport
que falsificó
las cuentas
El ex jefe de administración de la AE
Bellsport, Estaban Obes, ha sido
condenado a un año y nueve meses
de prisión por un delito continuado de falsificación en documento
mercantil con la que engañaba a la
junta del club en su gestión del polideportivo de Bellvitge, según una
sentencia del Juzgado de lo Penal
número 14. La directiva de la entidad se ha mostrado muy satisfecha
al conocer la sentencia. La gerente,
Marta Herrero, cree que “marca una
pena pero sobre todo unos hechos
probados, que este señor estaba
haciendo una contabilidad ficticia a
expensas mía y de la junta” y les deja
libres de culpabilidad.
Tras la sentencia penal, ahora se
dilucidará la responsabilidad civil
que debería abonar el acusado por
los daños ocasionados. El presidente de Bellsport, José Antonio Torres,
afirma que “se está trabajando para
recuperar lo máximo que podamos”.
El club cifra los perjuicios iniciales
de la actuación del ex trabajador en
452.000€. La entidad ha presentado un segundo plan de viabilidad
para la gestión del polideportivo. y
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El CB L’H guanya la
Lliga Catalana EBA

L’equip campió celebra el títol aconseguit a la pista del CB Quart de Girona

Bàsquet. L’equip
de Jorge Tarragona
s’imposa en la final al
Morabanc Andorra
El Torrons Vicens CB L’Hospitalet
segueix imposant la seva llei aquesta temporada a les pistes. La final
de la Lliga Catalana EBA ha suposat un nou títol per a les vitrines del
club. L’equip segueix sense perdre
aquesta temporada en competició

oficial, i ja van sis mesos (23 victòries consecutives entre la Lliga EBA i
la Lliga Catalana).
En un partit relativament igualat
fins al final del tercer quart, els hospitalencs es van acabar imposant
en la final al filial andorrà per 72
a 54. En les semifinals d’aquesta
competició que organitza la Federació Catalana de Bàsquet, el
CB L’Hospitalet s’havia imposat al
Castelldefels sense problemes per
un clar 92 a 59.
Ara, la plantilla de Jorge Tarra-
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gona s'ha tornat a concentrar en
la competició de lliga, que acaba
d’iniciar la segona fase i on tenen
moltes opcions d’acabar entre els
tres primers que optaran al títol i a
l’ascens a la LEB Plata.
De moment, el CB L’Hospitalet
porta un notable avantatge, amb 10
victòries de 10 possibles (vuit arrossegades de la primera fase i dues
en els partits disputats ara contra
CB Quart i CB Salt). L’Aracena
AEC Collblanc també manté moltes
opcions per a l’ascens. y
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L’Hospi
convoca els
seus socis
a les urnes
el 10 d’abril
La directiva del CE L’Hospitalet ha
convocat eleccions a la presidència
en plena temporada esportiva. El
procés es va iniciar el 26 de febrer,
amb la publicació de la convocatòria. El calendari preveu que els socis
puguin votar el 10 d’abril. Tot sembla indicar que l’actual president,
Antonio Castellano, s’hi tornarà a
presentar. Si això es confirma, se
sotmetrà així a la voluntat dels socis
un any i mig després que l’anterior
president, Miguel García, li cedís el
relleu al capdavant del club.
El calendari aprovat marca, entre
altres terminis, que les possibles
candidatures s’hauran de presentar
del 20 al 25 de març. Si n’hi ha més
d’una, la campanya electoral tindria
lloc del 30 de març al 8 d’abril. El
10 d’abril, el dia de les votacions,
coincideix amb el partit de lliga contra l’Espanyol B a l’estadi.
D'altra banda, el primer equip de
l'Hospi va guanyar per 1-0 en partit
amistós al conjunt xinès del Qingdao, que entrena Jordi Vinyals. Van
reaparèixer el porter Víctor Ibáñez
i el seu company Marc Vales, que
portaven mesos lesionats. y

