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Un equip jove
amb tocs de
veterania per al
CB L’Hospitalet

El ex campeón de España de ci
clismo en pista y ex selecciona
dor de Catalunya, Jordi Clarós,
ha muerto a los 82 años. Clarós,
muy vinculado a L’Hospitalet en
donde vivió muchos años y co
rrió en algunos de sus equipos,
forjó su carrera deportiva entre
los años cuarenta y principios
de los sesenta, codeándose con
otros grandes de la pista como
Timoner o Poblet.

no, també renovat de la passada
temporada, i les novetats d’un dels
grans jugadors nord-americans que
han passat en els darrers anys pel
bàsquet espanyol, Nathan Higgs,
que amb el TDK Manresa va guanyar
l’any 2000 el concurs d’esmaixades
ACB. Als seus 38 anys, Higgs té
passaport espanyol i la temporada
anterior va contribuir a la salvació
del Cajasur Córdoba, precisament
amb una superba actuació davant
els hospitalencs. En les darreres
temporades ha visitat quasi totes
les categories entre la Primera Cata
lana i la LEB-Plata. Per últim, Óscar
Andrés, fitxat del Sant Josep Girona,
completa la nòmina d’aler pivot.
Pel que fa als pivots, es confia
en dos joves, l’holandès Djero Riedewald (2.07), un jugador de 20
anys format al bàsquet nord-ameri
cà, i Josep Mestres (2.08), un jugador nascut a L’Hospitalet que ha
passat pel planter d’Estudiantes (va
arribar a debutar a l’ACB) i Caja San
Fernando, i fitxat als 23 anys proce
dent del CB Prat.
L’equip hospitalenc disputa aquest
mes de setembre la Lliga Catalana,
i debutarà a la LEB-Plata el proper
mes d’octubre. # enric gil

Aleix Cantero gana el
bronce en el nacional
infantil de billar libre

gabriel cazado

El CB L’Hospitalet ha confec
cionat de nou una plantilla jove amb tocs de veterania per
afrontar la nova temporada a
la lliga LEB-Plata. Pràcticament
tot l’equip és nou. Mateo Rubio
continua una temporada més
com a entrenador, auxiliat en
aquest cas per Joan Braulio com
a ajudant, Fernando Rosa com a
fisioterapeuta, Jordi Fernández com
a preparador físic i Jordi Martí com
a delegat.
Pel que fa a la plantilla, en la po
sició de base torna al club Cristian
Oliva, procedent del CB Prat, a qui
acompanyarà el jove Sergi Pérez,
que ha estat renovat. En la posició
d’escorta trobem el primer nordamericà, Kent Raymond, que arriba
precedit per un excel·lent currícu
lum del bàsquet universitari NCAA
amb el Thunder’s de Wheaton Co
llege, on ha batut diversos rècords
d’anotació. Amb ell compartiran posició dos nacionals, Jaume López,
un jove promesa de 19 anys cedit
pel Ricoh Manresa, i Darío García,
tot un veterà de 34 anys que ve del
Granollers.
En la posició d’aler pivot, Mateo
Rubio compta amb el jove Sergi Pi-
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L’entitat vol que la federació els autoritzi
a jugar al Poliesportiu del Centre
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Partit entre el CB L’Hospitalet i el Tarragona

La directiva del CB L’Hospitalet està intentant que el seu
primer equip pugui disputar els seus partits de la lliga LEBPlata al Poliesportiu del Centre a partir de l’octubre. El gerent, Paco Caballero, intenta
avançar la marxa de la pista
de L’Hospitalet Nord, massa
freda i llunyana per als afeccionats. La predisposició de l’Àrea
d’Esports facilita que l’entitat intenti ja aconseguir el vistiplau
de la Federació Espanyola. Tot dependrà molt probablement
de si els donen una temporada de marge per poder adaptar
totalment l’escenari a exigències com el doble marcador amb
senyalització de personals. Caldria també recol·locar els
equips de base de l’entitat i compatibilitzar horaris amb Tecla
Sala i Centre Catòlic.

L’apunt

El joven jugador de billar de la
ciudad Aleix Cantero ha gana
do la medalla de bronce en el
campeonato de España infantil
de billar libre, disputado este verano en Los Narejos (Murcia).
Cantero, que conseguía esta
nueva medalla en una partida
final muy emocionante, iguala
así el resultado del año anterior.
Todavía dispone de un año más
como infantil.

La Associació Esportiva
Bellsport cierra la
sección de balonmano
La AE Bellsport deja de tener esta
temporada sección de balonmano. En los últimos años tan
sólo disponían de un equipo cadete y de otro infantil, y esta
temporada ni siquiera se han
podido formar, por lo que la directiva ha decidido cerrar la sección. La AE Bellsport había teni
do incluso equipos senior, el últi
mo uno femenino en la Primera
Catalana.

