26

ESPORTS

20 de setembre del 2010 DIARI DE L’HOSPITALET

La copa més hospitalenca
Bàsquet. El
CB L’Hospitalet,
l’AEC Collblanc
i l’AESE lluitaran
per aconseguir
diferents objectius
La Copa Catalunya de bàsquet tin
drà aquest any més representació
de L’Hospitalet que mai, amb tres
conjunts que lluitaran per diferents
objectius: el CB L’Hospitalet, l’AEC
Collblanc i l’AESE.
Un dels nouvinguts a la cate
goria és el CB L’Hospitalet, equip
que arriba a la Copa Catalunya des
de la LEB Plata, després dels pro
blemes econòmics que van obligar
l’entitat hospitalenca a haver de
renunciar a la categoria que es va
guanyar esportivament. Una de les
novetats de l’equip és el tècnic,
Ferran Aranda, un entrenador amb
molta experiència a la LEB.
Cap dels jugadors del primer
equip de la temporada passada
continua i, al tancament d’aquesta
edició, l’equip estava format per vuit
jugadors. Tres provenen del sènior
B, José Carrión, Marc Marchena i
Adrià Martínez, i s’han fitxat cinc ho
mes més: Pablo Perdiguer, Rubén
Cintas, Andreu Egido, Aitor Pérez i
Enrique González.
Per la seva banda, tot apunta
que el conjunt que pot donar més
alegries en aquesta Copa Cata
lunya és l’AEC Collblanc. L’equip,
novament entrenat per Josep Maria
Marsà, ha projectat una plantilla
clarament destinada a l’ascens de
categoria. L’AEC ha fitxat tres ju
gadors per marcar les diferències:
Roger Joan, Pau Gil i Pep Mes
tres, aquest últim provinent del CB
L’Hospitalet de LEB Plata. Amb
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Final de la Copa de L’Hospitalet entre l’AEC Collblanc i l’AESE

aquests tres fitxatges i la base de
l’equip de la temporada passada,
l’objectiu dels homes de Josep
Maria Marsà és poder disputar l’any
vinent la Lliga EBA, un fet que seria
històric per l’entitat de Collblanc.
L’altre representant de la ciutat
a la competició serà l’AESE, que
per primer cop jugarà a la màxima
categoria de la Federació Catalana
de Bàsquet. El conjunt de Cristóbal
López, després de l’excepcional
temporada de l’any passat, podrà
gaudir d’una categoria nova per a
l’entitat de Santa Eulàlia. Un premi

Tot apunta que el
conjunt que pot
donar més alegries
a la Copa Catalunya
és l’AEC Collblanc
per als homes de Cristóbal López,
que intentaran mantenir una cate
goria on molts conjunts són semiprofessionals. Per fer-ho, el conjunt
de Santa Eulàlia ha incorporat tres
nous jugadors: Mario Rubio, del

Martorell; Adrià Recasens, del Rie
ra Cornellà i Quim Martín del SESE.
Com a preludi de la Copa Ca
talunya, la pretemporada ens va
portar una nova edició de la Copa
L’Hospitalet Trofeu GM Sports,
competició guanyada per l’AEC
Collblanc, que es va imposar clara
ment a l’AESE a la final per 89-53.
A quarts de final, es va poder pre
senciar un altre duel entre equips
de la màxima categoria, decantat
per l’AESE que es va imposar al CB
L’Hospitalet per 77-59.
A la resta de categories del bàs

quet territorial, cal destacar el Cen
tre Catòlic, conjunt que disputarà la
Primera Catalana, amb l’objectiu de
no patir per salvar-se.
També en Primera Catalana,
però en bàsquet femení, la ciutat
tindrà dos representants, l’AEC
Collblanc i el Joventut L’Hospitalet.
Un duel que també es va poder
presenciar a la Copa L’Hospitalet
Trofeu GM Sports, amb victòria de
l’equip d’Àlex Pérez per 57-49. A la
final, l’AEC Collblanc es va imposar
amb contundència a l’AECS, per
55-32. y

