ESPORTS

DIARI DE L’HOSPITALET 20 de febrer del 2012

17

Una temporada boja a la lliga
EBA per a CB L’H i AEC
Bàsquet. Una lliga
molt igualada fa
que els dos equips
pateixin per complir
els seus objectius

CB L’H 2 - AEC 0
Dos derbis entre els
equips de la ciutat i un
color predominant, el del
CB L’Hospitalet, que es va
imposar en la primera volta
per 82-68 i ho ha tornat a
fer en la segona per 60-74.
La lògica de la classificació,
en aquest cas, no ha valgut
de res. En la primera volta
el derbi va ser en la tercera
jornada i just després de
guanyar-lo el CB L’Hospitalet
va encadenar sis derrotes
consecutives. En la segona
volta, el partit va arribar quan
l’equip del Centre havia
redreçat la situació creada
arran d’aquesta ratxa amb el
treball de Miguel López Abril
a la banqueta, i va agafar
a l’AEC en plena caiguda
lliure, ja que eren ells els que
portaven llavors sis derrotes
consecutives. La del derbi
de la segona volta seria la
setena i última. Josep Maria
Marsà, el tècnic de l’AEC,
mostrava llavors confiança
en la feina dels seus
jugadors i la seva fórmula de
no plantejar canvis sembla
haver donat resultats.

L’adaptació a la lliga EBA del CB
L’Hospitalet i de l’AEC Collblanc-la
Torrassa no està sent gens fàcil en
aquesta primera temporada per als
dos equips. Els dos han encadenat
en un moment o altre de la lliga una
sèrie de derrotes consecutives que
els han posat contra les cordes. Tot
i això, amb estratègies diferents, els
dos equips hospitalencs de major
categoria en les lligues masculines
s’han pogut sobreposar.
El CB L’H ho va fer canviant d’entrenador. Després de sis derrotes
consecutives, el novembre de l’any
passat Boris Balibrea presentava la
seva dimissió. El canvi per un veterà
del món del bàsquet, Miguel López
Abril, que s’estrenava a principis
de desembre amb una victòria a
Granollers, va capgirar el rumb de
l’equip. En vuit jornades, han sumat
cinc victòries, una de les quals el
derbi de la segona volta contra
l’AEC, i han perdut altres tres partits.
Bon balanç si hi afegim que en 12
jornades prèvies només s’havien
sumat tres victòries.
El jugador del CB L’Hospitalet
Cinto Gabriel creu que amb el nou
tècnic “treballem bastant, ens demana molta intensitat defensiva i potser
ens aporta una experiència que el
Boris [Balibrea] no tenia”. Després
de 19 jornades, però, la situació a la
classificació és complicada i la reacció encara no garanteix la permanència ni de lluny. Amb vuit victòries, els
de López Abril són quarts per la cua,
i baixen els tres últims.
Una altra ratxa negativa
També l’AEC Collblanc-la Torrassa va estar fins a set jornades consecutives sense sumar cap victòria.
Va ser entre la jornada 11 i la 18. I
malgrat això, l’equip de Josep Maria
Marsà encara és quart a només una
victòria del tercer, que al final en
cara entra en la fase per disputar
l’ascens. Cóm s’explica això? Per
l’excel·lent inici de temporada que va

Un instant del partit de lliga EBA entre l’AEC Collblanc-la Torrassa i el Granollers, al Fum d’Estampa

Els dos clubs han
encadenat ratxes
de sis i set derrotes
consecutives

protagonitzar l’AEC: vuit victòries en
els deu primers partits. És a dir, que
fins fa dues jornades havien viscut
de les rendes. Superada la mala
ratxa amb dues victòries, el tècnic
pensa que poden “creure més en el
treball i en el que fem”, factor clau

per recuperar l’autoestima d’equip
guanyador.
Però atenció, perquè ser quarts
no amaga que la cua no està tan
lluny, l’avantpenúltim està només
a tres victòries de distància en un
grup que aquesta temporada s’està

mostrant molt igualat i on només un
equip per dalt i un parell per sota
semblen despenjar-se. El jugador de
l’AEC Sergi Balagué diu que després de la mala ratxa volen ser més
conservadors. Explica Balagué que
fa poc “estàvem a mitja taula cap a
baix, i ara de cop estem a punt de
la tercera posició, però crec que tal
com ha anat la temporada, que vam
començar molt bé i ens vam fer moltes il·lusions d’estar a dalt, ara s’ha
de ser una miqueta conservadors,
lluitar partit a partit, i quan arribem
als partits finals veure on som i a què
podem aspirar”.
Potser per això, el seu entrenador
fa càlculs al voltant de la línia de victòries que poden marcar la salvació
aquesta lliga i que situa en 11 si els
coeficients particulars són favorables
(al tancament d’aquesta edició l’AEC
sumava ja 10 partits guanyats). y

