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El CB L’H i l’AEC es veuran
les cares a l’EBA un any més
Bàsquet. Els dos
clubs confeccionen
ja els equips de la
propera temporada
amb recursos limitats

LLIGA EBA, TEMPORADA 2011/2012

Trajectòria dels dos equips de L’H
Líder
AEC Collblanc-la Torrassa
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enric gil Meseguer

Objectiu acomplert per a l’AEC
L’AEC Collblanc-la Torrassa, que
entrena Josep Maria Marsà, ha acabat en una notable vuitena posició
en la seva primera temporada a la
categoria, i només a dues victòries
de la zona de promoció. El tècnic
recorda que aquest objectiu “el
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1 6 derrotes consecutives
2 10 victòries consecutives

Cuer
5

Darrer partit a casa de la lliga entre el CB L’H i el Monte Ducay El Olivar

El CB ha renovat al
tècnic Miguel López
Abril, mentre a
l’AEC segueix Josep
Maria Marsà

vam aconseguir a falta de cinc o sis
jornades per al final, però després
també fa la sensació que podríem
haver fet una mica més, però bé,
ens vam veure fora dels llocs de dalt
i vam tenir una mica de relaxament,
que també és normal”. Sens dubte,
sense les set derrotes consecutives de la primera volta, el final de
lliga hauria estat diferent. Més enllà
d’això, Marsà reconeix que la lliga
LEB Plata, ara per ara, està fora de
l’abast de l’entitat.
De fet, per a la propera campa-
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L’AEC Collblanc-la Torrassa i el CB
L’Hospitalet han completat la seva
primera temporada junts en la lliga
EBA, un fet inèdit que s’ha saldat
amb la permanència dels dos conjunts en una estranya campanya
marcada per les ratxes de signe advers. Els dos clubs ja es troben a hores d’ara enllestint l’estructura dels
seus equips per a la propera temporada, marcada encara més per uns
pressupostos a la baixa.
Al CB L’Hospitalet hi ha un punt
clar d’inflexió en aquesta lliga: el
canvi d’entrenador a principi de desembre, quan Boris Balibrea va canviar la banqueta i la pista pel despatx
de la secretaria tècnica després de
sis derrotes consecutives, deixant la
direcció de l’equip a un vell conegut,
l’exjugador Miquel López Abril. La
transformació de l’equip va ser radical, fins al punt que després de les
sis derrotes amb Balibrea, han estat
capaços de sumar fins a 10 victòries
seguides en les darreres jornades
de la competició, fet que els ha permès fins i tot tenir opcions de jugar
la promoció d’ascens fins al final.
S’hi van quedar a les portes, amb
la mateixa puntuació que l’últim dels
equips que promocionen. Això sí,
han estalviat alguns maldecaps a la
directiva. El seu president, Ramon
Paton, matisa que el maldecap més
aviat era mal de butxaca perquè amb
“un pressupost molt ajustat” qualsevol extra obliga a buscar nous recursos, però immediatament afirma que
ja s’havien començat a bellugar per
si de cas.

1 7 derrotes consecutives

Voleu veure les estadístiques dels jugadors dels
equips hospitalencs de l’EBA reflectides en els
seus rostres? Això són les cares de Chernoff,
eina estadística inventada pel matemàtic nordamericà Herman Chernoff capaç de reflectir
múltiples variables als trets de les cares. No són retrats reals, són els
números de la temporada de cada jugador transformats en un rostre.
Ho trobareu al Digital-h (dins adreça http://bit.ly/grafic_basquet).
nya l’AEC retallarà el pressupost a
la meitat, segons el seu tècnic, i per
tant “haurem de buscar jugadors
més assequibles, no tindrem jugadors de la qualitat dels d’aquesta
temporada, o en tindrem la meitat”.
El que ja s’ha confirmat és la retirada
de Rafa Carrera.
Al CB L’Hospitalet potser tindran
una mica més de pressupost, però
tampoc no en van sobrats. Esperen
comptar amb la major part dels jugadors d’aquesta temporada, tot i
que saben que poden rebre ofertes

d’altres entitats. Mentrestant, ja han
tancat la renovació de l’entrenador.
Miquel López Abril tornarà a seure
a la banqueta i també serà secretari
tècnic fins a la categoria cadet, i
dels equips dels més petits se’n podria encarregar Boris Balibrea, però
encara no ha donat la seva resposta.
En la resta de categories es pot
confirmar ja la bona temporada de
l'AESE. El seu primer equip masculí
retorna a la Copa Catalunya, mentre
el sènior femení ha pujat a la Segona
Catalana. y

