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El Club Bàsquet L’Hospitalet
sortirà a la lliga LEB-2
L’alcalde rep l’equip campió de la lliga EBA i anuncia que tindrà patrocinador
El CB L’Hospitalet
podrà fer front a
les despeses de la
nova categoria
mercès a un nou
patrocinador i a
l’ajuda municipal

El Club Bàsquet L’Hospitalet
podrà fer front a la despesa
econòmica que suposarà la
nova categoria de la LEB-2
gràcies a un nou patrocinador i a l’ajuda municipal. Les
dues fonts econòmiques i
els propis recursos del club
permetran assolir definitivament la nova categoria conquerida de forma brillant a la pista, junt al títol de campió d’Espanya de la categoria EBA.
Durant la recepció que l’alcalde va oferir a l’equip en reconeixement dels èxits aconseguits,
Celestino Corbacho va anunciar
que el club podrà tancar en pocs
dies un acord de patrocini amb
una empresa que proporcionarà
part del pressupost previst per a
la pròxima temporada. L’Ajuntament també farà un esforç extra
perquè el club no hagi de renunciar a la categoria.
Les primeres passes per tal
de confeccionar el primer equip
del CB L’Hospitalet ja s’han donat. L’entrenador serà Mateo Rubio, que fins ara havia portat el
sènior B de l’entitat i que substitueix Rafa Layola. La directiva ha
ofert la renovació a gairebé tota
la plantilla, amb les úniques excepcions de Chus Benito, Lluís
Fernández i Marc Forcada (l’últim
ja havia abandonat l’equip abans
de disputar la final a vuit de la lliga). De moment, però, només
havia respost afirmativament l’aler Alex Formento. També s’ha sabut que l’equip comptarà amb un
jugador estranger. És molt probable també que el jove jugador del
filial David Ausina passi la pròxima temporada a la disciplina del
primer equip.
L’ascens aconseguit com a
campions a la final a vuit disputada a Montilla (Còrdova) s’ha afegit als actes de celebració del 75è
aniversari que està fent el club al
llarg d’aquest any. La cita més
destacada dels pròxims mesos
serà el 14 d’octubre, quan s’inaugurarà l’exposició commemorativa i es presentarà el llibre de la
història del club. # E. GIL

El CB L’Hospitalet va rebre un reconeixement als seus èxits en una recepció celebrada a l’Ajuntament

El Espanyol se hace
con la octava edición
de la Hospi Cup
Organizada por la Unificación Bellvitge
El RCD Espanyol se proclamó por séptima vez campeón de la Hospi CUP, torneo de fútbol-7 alevín que
organiza la Unificación Bellvitge y que ya suma ocho
ediciones.
En la final, disputada el
20 de junio, los jóvenes valores
blanquiazules derrotaron a la
DAMM CF por 5-1. El técnico del
Espanyol, Vilarroya, se felicitaba
por el éxito, "este año hemos reunido un buen equipo y hemos
demostrado nuestra condición de
favoritos". Además su capitán
Jordi Amat fue elegido como mejor jugador de la final.
La Fundació Privada Sánchez
Llibre, que ganó el premio al Fair
Play, se adjudicó la tercera plaza
al derrotar por 5-1 al Cornellà.
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Jugada de uno de los primeros encuentros del torneo

La clasificación general de la
Hospi CUP la completaron la Escuela de Fútbol Hristo Stoichkov,
de Vilafranca, que se llevó el trofeo de mejor jugador con Ramón
Gutiérrez; la Escuela Municipal
de fútbol de Alcudia, la Florida, la
Unificación Bellvitge, el Levante y
el Catalonia.
Durante el torneo se confirmó
que el equipo alevín de la ‘Uni’, de
Raúl Caballero y Paco Romero,
ascendía a la Primera división Catalana como mejor segundo de
todos los grupos de Segunda División. El presidente, Andreu Nicolás, se mostraba contento: "todo ha ido muy bien, además acaba la temporada con el ascenso
del amateur y del alevín... a ver si
lo podemos repetir el año que
viene". # JORDI MÈLICH

