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El CB L’H torna a la LEB
Bàsquet. L’equip del
Centre ha fet història,
una gran temporada,
amb 29 victòries en
31 partits i l’ascens
La cirereta del pastís ha estat el tri
omf en la fase d’ascens disputada
en un Poliesportiu del Centre amb
un ambient espectacular. El Torrons
Vicens CB L’Hospitalet imposava la
seva llei fins al darrer partit davant
del Globalcaja Quintanar, on el pre
mi era una plaça en la LEB Plata: 73
a 63 amb Edgar San Epifanio i Ga
briel Díaz carregant-se l’equip a les
seves esquenes (26 i 25 de valora
ció, respectivament). I al final, l’ale
gria desfermada a la pista i la pilota
a la teulada de la junta: fan falta uns
130.000 euros extres per fer front a
la nova categoria.
Si fos per la temporada que han
fet els jugadors de Jorge Tarragona,
aquest equip no tindria problemes
per trobar els diners. Probablement
ha estat la millor campanya de la his
tòria del club, amb un 93% de vic
tòries i una ratxa de 24 de seguides
que el van portar fins al mes d’abril
com l’únic equip invicte de cate
goria nacional, superant fins i tot el
València Bàsket, de la Liga Endesa.
Per al president, Joan Ramon Paton,
l’ascens ha estat “la culminació de la
gran temporada d’aquest grup meravellós de jugadors que tenim, es
tem molt satisfets”.

La resta d’equips de L’H

L’alegria es va desfermar a la plantilla del Torrons Vicens CB L’Hospitalet després de confirmar l’ascens

La directiva busca
ara els 130.000 euros
extres que suposaria
la nova categoria per
al club de la ciutat

Pujar a LEB Plata, la categoria de
bronze del bàsquet estatal, suposa
unes despeses extres que, a primer
cop d’ull, es poden quantificar de la
següent manera: l’aval que demana
la Federació Espanyola de Bàsquet
puja fins als 60.000 euros; la quota
d’inscripció en la competició suposa
20.000 més; els desplaçaments són
ara nacionals, per tant cal afegir uns
50.000 euros al compte propi, més
les fitxes de jugadors i tècnics.
Els precedents no són massa

encoratjadors, l’any 2010 el CB
L’Hospitalet baixava dues categories
des de la LEB Plata fins a Copa Ca
talunya perquè no van aconseguir
els avals econòmics necessaris. Al
final de la temporada 2013-2014
era l’AEC Collblanc l’equip que
havia de renunciar a l’ascens per
manca de recursos.
El president del CB L’H i la seva
junta s’han compromès a intentar
reunir els diners necessaris. Tenen
fins al juliol per aconseguir-ho. y

L’Hospi escull
nou president i es
manté a Segona B
Futbol. El CE L’H,
amb números
vermells, s’haurà
d’estrènyer el cinturó
El dia de sortida d’aquesta edició,
l’assemblea extraordinària de so
cis del CE L’Hospitalet elegeix el
nou president de l’entitat entre els
candidats Francisco Macanaz i

Santia
go Ballesté. El guanyador
haurà d’afrontar ara la difícil situació
econòmica del club. En l’assem
blea en la qual va dimitir per motius
personals i familiars l’anterior man
datari, Antonio Castellano, la junta
va presentar un dèficit de gairebé
443.000 euros.
La temporada que ara s’acaba ha
estat moguda al club. Les despeses
gairebé han doblat els ingressos i,
per tant, els comptes no quadren.

Els jugadors agraeixen el suport dels socis en l’última jornada

A això cal afegir el canvi d’entrena
dor al primer equip, una ‘revolta’ en
el futbol base, la dimissió final del
president i la seva junta tot just tres

mesos després d’haver aconseguit
la reelecció i l’agònica temporada a
la Segona B.
Afortunadament, el primer equip

L’altre equip que intentava
pujar a LEB Plata, l’Aracena
AEC Collblanc, es va quedar
a un pas d’aconseguir-ho
en la seva fase disputada a
Extremadura. Una derrota
davant l’Alcázar Básket en
el primer partit de la fase
d’ascens va condemnar
els de Josep Maria Marsà
a la segona posició final,
darrere precisament d’aquell
conjunt, que és el que ha
acabat pujant. Malgrat tot, la
temporada de l’AEC ha estat
més que meritòria.
A la resta de categories,
cal lamentar dos descensos.
A Copa Catalunya masculina
l’AESE ha perdut la categoria
després de ser superat en una
promoció de permanència pel
CB Castellar. L’altre descens
és el de l’equip femení de
l’Aracena AEC Collblanc,
que baixa a Segona després
de quedar penúltim al seu
grup de Primera. La resta de
clubs del bàsquet hospitalenc
han mantingut les seves
respectives categories, inclós
el Joventut L’Hospitalet, que
segueix a Copa Catalunya
femenina després de jugar
una bona segona fase de
campionat.

ha acabat salvant la categoria en la
darrera jornada de lliga, tot evitant
una promoció sempre incerta. Però
L’Hospi ha batut rècords negatius
aquest any, fent la pitjor temporada
de la història a casa (només tres vic
tòries a l’Estadi Municipal). Majors
alegries ha portat enguany el futbol
base del club. Els equips infantil B i
cadet A han aconseguit l'ascens a la
Divisió d'Honor. També el benjamí D
ha assolit el títol i ha pujat a Segona.
El nou president del CE L'Hos
pitalet no ho tindrà pas fàcil, però
toca passar ràpidament a l’acció,
assegurar la viabilitat econòmica i
decidir el nou entrenador del primer
equip i la plantilla per a la propera
temporada. A banda, caldrà veure
com s'estructura el futbol base, que
ha estat convocant proves de juga
dors fins a aquest dilluns. y

