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CB Hospi i AEC Collblanc,
puntals de les lligues a L’H
Bàsquet. Els
equips tornen a la
competició amb
poques novetats
El bàsquet de la ciutat ja està en
dansa per afrontar una temporada
marcada per la reducció pressupostària. El CB L’H i l’AEC Collblanc
segueixen a la lliga EBA amb el clar
objectiu de mantenir la categoria
però sense descartar altres reptes
segons com vagi la competició.
L’Hospi ha reforçat la seva plantilla amb les incorporacions de Marc

Final de la lliga catalana
El CB L’Hospitalet s’ha
classificat per jugar la final a
quatre de la Lliga Catalana
EBA. La Federació
Catalana encara ha de
decidir la data d’aquesta
competició i la seu que
l’acollirà. Els possibles rivals
de l’equip de Miguel López
Abril són el CB Tarragona,
el Sabadell Bàsquet i el CB
Mollet. Cal recordar que
L’Hospi va eliminar el Sant
Nicolau (75-72) i el CB
Granollers (75-87). D’altra
banda, el CB L’Hospitalet
ha creat una nova secció de
bàsquet en cadira de rodes
recollint l’essència del
CEM L’H. Benito Alberola
seguirà com a entrenador
d’un equip que militarà a la
Primera Nacional.

Ollé del Sabadell Bàsquet, Carles
Linares del CB Cornellà, Sergi Soler del Manresa, Rafa Bethencourt
del Tenerife, Martí Gamarra del CN
Sabadell i els jugadors del Joventut de Badalona Sergi Hernández
i David Carbonell. Miguel López
Abril ‘Miguelito’ segueix per segon
any consecutiu com a tècnic d’un
equip ambiciós. En canvi, l’AEC
Collblanc-la Torrassa de Josep Maria Marsà manté el bloc de la passa
da temporada amb el fitxatge d’Àlex
Sanmartín del CB Cornellà i l’ascens del base del filial Edu Real. El
club ha signat un acord de patrocini
amb Aracena, de l’empresari Julio
Gálvez, que ara fa uns anys va patrocinar l’AE L’Hospitalet fins a pujar-lo a la lliga EBA.
La resta d’equips masculins de la
ciutat militen a les categories de la
Federació Catalana. L’AESE ha tornat a la Copa Catalunya després de
l’ascens de la passada campanya.
Edu Gali continua a la banqueta
d’un equip que presenta les novetats de Sergi Bonet del Catòlic i
Adrià Sala. A la Primera Catalana,
debut històric del BC Tecla Sala de
Cristian Gómez després del meritori ascens de l’anterior temporada.
El Centre Catòlic de Jesús Mayo
l’acompanyarà en aquesta categoria. El filial de l’AEC Collblanc militarà a la Segona Catalana mentre
que l’AESE B i el CE Joventut L’H
ho faran a la Tercera Catalana.
L’AEC Collblanc-la Torrassa és
el referent del bàsquet femení de
la ciutat, després de la retirada del
Joventut L’Hospitalet, que havia assolit la Copa Catalunya l’any passat. Oscar Pedroche es fa càrrec
de l’equip en substitució de Miguel
Ángel Platel amb la clara intenció

CTT L’H i Alheña
Bellvitge entren
en competició
El CTT L’Hospitalet afronta la temporada amb cinc equips, dos en categoria nacional i tres en la catalana.
El primer equip intentarà pujar a la
Divisió d’Honor, amb el jove Barroso
com a principal actiu. L’Alheña, amb
dos equips a la Primera Catalana,
buscarà l’ascens a la Preferent.

Voleibol

Nova etapa a
L’H d’un històric,
Jesús Molés
El Cub Esportiu Voleibol L’H ha
fitxat Jesús Molés per dirigir al sè
nior i cadet femení. Jordi Román és
el nou president en substitució de
Manolo Alonso, que per motius laborals ha deixat el càrrec, tot i que
seguirà vinculat al club. El Joventut
L’H ha renunciat a la seva secció de
voleibol.

Beisbol

Bronze pel tècnic
de l’Hèrcules L’H
a l’Europeu
Partit de l’AEC Collblanc contra el Mallorca

de salvar la Primera Catalana. Tres
equips de la ciutat militaran a la Segona Catalana: l’AECS de Nati Marné, l’AEC Collblanc-la Torrassa B
de José Carlos Ballesteros i l’AESE
de Raul Rubio després del brillant

ascens de la passada campanya.
A la Tercera Catalana hi competiran quatre equips de L’Hospitalet:
l’AECS B, el BC Tecla Sala i dos
conjunts de nova creació, l’AESE B
i el CB Sant Josep Obrer. y

L’esport escolar es posa en marxa
Jocs Escolars.
El 20 d’octubre
comença una nova
temporada
El Consell Esportiu de L’Hospitalet
ja té marcades les línies mestres de
la nova temporada, que començarà el 20 d’octubre. Les dates més
significatives del curs són el 17 de
novembre, amb el Cros Escolar; l’1
de juny, amb la 32 Diada Escolar, i
el 7 de juny, amb la Cloenda Jove on
es lliurarà la quarta edició del premi
Joc Net.
La gran novetat d’aquesta temporada és la incorporació d’un nou
esport, l’hoquei. S’hi podrà participar en dues modalitats, sobre gespa artificial, al Municipal de les Planes, i sobre ciment a l’Escola Pau
Casals. Des del Consell també hi
ha l’intenció de crear dues noves lligues, una de voleibol i una altra de
futbol-7 en categoria cadet i infantil.
També s’endegaran noves activitats adreçades als adults, lligues de

Tennis taula

Candela Díaz, director esportiu de
l’Hèrcules L’Hospitalet, ha aconseguit, com a coach de la selecció
espanyola, la medalla de bronze del
Campionat d’Europa de seleccions
celebrat a Holanda. En el combinat
estatal també hi era Jorge Balboa,
format a la base de l’Hèrcules.

Atletisme

L’H Atletisme,
al Campionat
d’Espanya
Els equips júnior masculí i femení
de l’ISS L’Hospitalet Atletisme disputaran el 20 d’octubre la fase final
dels seus respectius Campionats
d’Espanya. L’equip cadet femení ha
quedat cinquè i el masculí, desè, en
aquesta mateixa competició.

Karate

Imatge del cros escolar, una de les proves més participatives dels Jocs Escolars, de l’any 2011

bàsquet i futbol sala, i la categoria
jove per a menors de 30 anys.
En el capítol organitzatiu s’ha fet
amb èxit la segona jornada de re
flexió amb la participació de tot el
col·lectiu escolar i el clar objectiu

de millorar el funcionament de les
diferents competicions, i també de
canviar algunes normatives.
D’altra banda, el Consell ha fet
un nou pas endavant en la seva tasca de promocionar l’esport escolar

amb els cursos de formació esportiva 2012, amb 200 participants. Uns
cursos enfocats a millorar la qualitat
dels tècnics monitors i àrbitres dels
Jocs Escolars, que acabaran el proper 17 de novembre. y

Aaron Serralta,
del Club Kihon
L’H, or a l’europeu
Sis karatekes del Kihon van participar en l’Europeu de karate Goju Ryu
a Bucarest sumant quatre medalles.
Or per a Aaron Serralta i bronzes per
a Sergi Parra, David Valverde i Laia
Selma. També van competir Pablo
Cifuentes i Jordi Canas.

