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BÀSQUET

Els equips hospitalencs han tingut una bona actuació en aquesta part de la lliga

El CB L’Hospitalet comparteix
liderat al final de la primera volta
La primera volta de la lliga de bàsquet ha estat positiva pels diferents equips de la
ciutat. El millor situat a la classificació és el CB L’Hospitalet, que és el colíder de la
Segona Divisió de la Lliga Nacional, juntament amb altres tres equips catalans. D’altra
banda, els resultats dels equips locals als tornejos de Nadal han estat diversos

ENRIC GIL / JORDI MÈLICH
El coliderat del Club Bàsquet
L’Hospitalet a la Lliga Nacional de Segona Divisió encapçala el bon rendiment que, amb poques excepcions, han tingut els
equips hospitalencs de bàsquet en
la primera volta de les seves competicions. Així, cal destacar també les primeres posicions dels
equips masculins d’Aracena AE
L’Hospitalet i del CCR CollblancTorrassa a la Primera i Tercera Catalana, respectivament. A l’altra cara de la moneda s’ha de destacar
la discreta ac-tuació de l’equip femení de l’AE L’Hospitalet, que després d’un mal inici de lliga ha aconseguit redreçar una mica el seu joc
i ara és novè.
A la Segona Nacional, el CB
L’Hospitalet està donant un bon fruit
de la seva aposta d’aquesta temporada per un equip jove i renovat.
Jugadors com Albert Asensio o Dani Valmanya són clars exponents
d’una plantilla que està fent parlar
la categoría. Tot i el coliderat, però, el conjunt que dirigeix Joan Manel Micó encara pateix de la immaduresa pròpia de la seva joventut,
que provoca a vegades una pèrdua de la concentració i dels avantatges en el marcador. Malgrat això,
Micó creu que en aquestes situacions “la moral de l’equip és forta i
consistent”. La trajectòria del CB
L’Hospitalet sembla predir emocions fortes pels seus afeccionats.

Guanyadors
dels tornejos
de Nadal
L’Unicaja de Màlaga va
guanyar la divuitena edició
del torneig júnior de bàsquet Ciutat de L’Hospitalet,
que organitza el CB L’Hospitalet. L’Unicaja es va imposar a la final a l’Estudiantes, després d’una pròrroga,
per 82 a 80. En el torneig
infantil organitzat per l’AE
L’Hospitalet, els guanyadors van ser el Santa Rosa
de Lima, en l’àmbit femení,
i el FC Barcelona, en el torneig masculí. El Santa Rosa es va imposar a la final
al Sant Gabriel per 54 a 37,
mentre que el Barcelona va
guanyar, també amb claredat, al Joventut per 74 a 55.
Finalment, en el torneig femení, que també ha organitzat aquest Nadal l’Associació Esportiva Centre
Sanfeliu, la victòria va ser
pels equips del Riera de
Cornellà i del Tecla Sala. En
la final cadet preferent, el
Riera es va imposar a l’Universitari de Barcelona per
48 a 45. A la final cadet de
promoció, les jugadores del
Tecla Sala van guanyar a
les del Bellsport per 37 a
35. En el quadrangular paral·lel de categoria júnior, el
guanyador va ser l’equip de
l’Associació Esportiva Santa Eulàlia que va derrotar
a l’AE Centre Sanfeliu per
46 a 44, mentre que en el
quadrangular sènior va
vèncer l’AE L’Hospitalet a
l’AECS per 78 a 52.

IMACNA

L’Aracena i el CB Sitges,
colideren la 1a catalana
A la Primera Catalana masculina, l’Aracena AE L’Hospitalet comparteix liderat amb el CB Sitges,
mentre que el Centre La TorrassaNórdica, al mateix grup, és quart
a tres victòries. L’Aracena és l’equip
que millor estadística ofereix del
grup ja que és el que més punts
anota i menys encaixa.
A la Segona Catalana, el Centre Catòlic podria intentar de colocar-se en llocs de promoció. Segons el seu entrenador, Jesús Mayo, “el febrer tornarà un jugador important a l’equip que donarà més
consistència a la zona de pivots i,
si les coses van normals, hauríem
de lluitar pels llocs tercer i quart”.
De la resta d’equips masculins,
destaca, a més del liderat del Collblanc-Torrassa, la segona i la quarta posició de l’AE Bellsport i l’AE
Santa Eulàlia al mateix grup de la
Tercera Catalana, i la tercera posició de l’equip infantil del CB L’Hospitalet, a la categoria preferent A.
Més preocupant és la situació
de l’equip femení de Primera Nacional de l’AE L’Hospitalet que en-

RESULTATS

El CB L’Hospitalet es prepara ja per a la segona volta de la Lliga Nacional de bàsquet

L’ANÀLISI

La tertúlia del torneig júnior
El torneig júnior Ciutat de L’Hospitalet té un punt
de sortida força curiós, un sopar amb la presència
dels entrenadors participants i diferents personalitats del món de l’esport. En l’edició d’enguany,
van compartir taula amb tècnics i periodistes, Josep Baliu, tinent d’alcalde d’Esports; José Vicente Múñoz, primer tinent d’alcalde; Frederic Prieto, diputat-president de la Diputació de Barcelona
Àrea d’Esports; Llorenç Gascó, president del Comité Català d’Àrbitres; Enric Piquet, president de
la Federació Catalana de Bàsquet, i Àngel Palmi,
director Projecte Bàsquet 2000. Tots, i potser en
una ocasió única, van discutir sobre el que cal fer
per millorar el bàsquet. Des de l’anàlisi arbitral

fins a la pràctica d’aquest esport per part dels més
menuts. José María Martín, l’entrenador de l’Unicaja de Màlaga, campió de l’edició d’enguany, defineix aquesta cita com “el moment clau de la competició. És –continua– una nit màgica on discutim
i exposem els nostres criteris d’una forma apassionada. A més, la presència de les personalitats
fa que el debat sigui molt calent. Tots pensem que
algunes aportacions que es fan poden canviar el
futur del bàsquet”. José María Martín acaba amb
un agraïment: “Això només passa una vegada
l’any. Hem d’esperar a la tertúlia de l’Hospi. Per
tant, la seva tasca, amb el torneig júnior i amb la
tertúlia, és impagable”.

cara és novè, tot i que ha millorat
el seu joc des de començament de
temporada. L’entrenadora, Pilar Bilbao, reconeix que han necessitat
“un període més llarg i més difícil
del que creia per poder-se acoblar”,
però pensa que “el pitjor ja l’hem
deixat enrera”. Salvar la categoria
és l’objectiu per a la segona volta.
A la Segona Nacional, l’AECS
comparteix el liderat amb l’Universitari. Pitjor balanç ofereix el Centre la Torrassa-Nórdica, que malgrat fer un excel·lent inici de lliga,
s’ha acabat enfonsant fins a la catorcena posició, a dos punts del
cuer. De la resta d’equips, destaca la segona posició de l’AESE a
la Segona Catalana i la tercera de
l’AECS a la Tercera Catalana.

