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Tot o res
a la LEB
Plata per
al CB L’H
Bàsquet. L’equip riberenc manté opcions de
jugar la fase d’ascens, però també mira de reüll
els llocs de promoció de descens
El Torrons Vicens CB L’Hospitalet arriba a la recta final de la fase
regular amb un doble objectiu, primer evitar els quatre últims llocs de
la classificació que ara mateix té a
quatre victòries per sota, i en segon
lloc acabar entre els nou primers per
optar a la fase d’ascens (ara mateix
són sisens). L’equip de Jorge Tarragona està fent una bona campanya,
però les lesions han marcat el rendiment de la plantilla.
Les baixes començaven a arribar en els primers compassos
de la temporada, quan Xavi Guia i
Mauricio Cheda queien lesionats
d’importància: el base nacional ja
no podia començar la lliga, mentre
que l’aler Cheda tot just ha tornat
al febrer a les pistes després de
superar una lesió al peu dret. Aleshores, el club es veia obligat a fitxar
l’escorta Diego Gallardo, mentre
els resultats no acabaven d’arribar.
A finals de novembre, una lesió
muscular apartava de les pistes el
base Pol Bassas durant un parell de
jornades, una baixa que coincidia

breument amb la de l’altre base,
Xavi Guia, qui va poder debutar
finalment a principis de desembre.
Però aquell mateix mes queia també
l’aler Edgar San Epifanio, amb una
fractura a un dit de la mà.
Malgrat aquests imprevistos, el
CB L’Hospitalet era capaç de capgirar la dinàmica inicial i arribar a
compartir el lideratge després d’encadenar sis victòries consecutives,
fins acabar el 2017 en el tercer lloc.
A punt va estar, doncs, de classificar-se per disputar la Copa LEB
Plata que juguen els dos primers al
final de la primera volta, un balanç
força bo. Però les dificultats amb
les lesions encara no havien quedat
enrere.
Al gener, una nova lesió ha enfosquit l’inici de la segona volta: el
pivot Shota Gelazonia patia una
fissura de costella i ha estat un mes
de baixa que ha coincidit amb la
fase final de les recuperacions de
Cheda i San Epifanio. A mitjan febrer, doncs, tornaven els dos alers
i el pivot, però mentrestant l’equip

Devin Schmidt va anotar 20 punts davant l’Extremadura Plasencia

havia encadenat tres derrotes que
el relegaven a la zona mitjana d’una
classificació bastant ajustada.
Acabar entre els nou primers
En els set partits que manquen
per disputar de la fase regular els
de Jorge Tarragona hauran de tornar a l’efectivitat mostrada en bona
part de la primera volta si volen
seguir entre els vuit equips que
disputaran la promoció d’ascens
(del segon classificat fins al novè,
perquè el primer de la fase regular
puja de forma directa i això ja està
molt lluny dels hospitalencs). De fet,
l’entrenador no vol sentir a parlar
d’altres fites, “no volem pensar en
objectius més baixos”, explica, però

El pivot Shota
Gelazonia encapçala
el rànquing dels
millors tiradors de
dos a la LEB Plata
tot seguit admet que una vegada
s’aconsegueixin les 14 victòries que
calculen que suposen la salvació
“tenim ganes d’anar més cap amunt
i continuar mirant cap a dalt i no
mirar en cap moment cap a baix”.
Malgrat tot, no cal perdre de vista
que els quatre darrers llocs són de
descens directe i encara no estan
matemàticament descartats.

A banda del seu rendiment conjunt, a la plantilla del CB L’Hospitalet cal destacar alguns noms que
estan demostrant l’encert en els
fitxatges d’aquesta temporada. Per
exemple, l’escorta Devin Schmidt,
que és el vuitè màxim anotador de
la LEB Plata, amb una mitjana de 15
punts per partit, o el pivot georgià
Shota Gelazonia, que encapçala el
rànquing de millors percentatges
en tirs de dos punts, amb gairebé
un 66% d’encerts, una estadística
que demostra per què és el jugador
amb millor valoració acumulada en
la plantilla. Pol Bassas també està
en el top deu de les assistències
a la categoria, amb prop de quatre
per partit de mitjana. y

Fins a set equips ben
situats per optar a l’ascens
Bàsquet. Collblanc,
Joventut L’H, AESE,
Bellsport i Catòlic,
amb opcions de pujar
La part final de la temporada podria
ser ben intensa i reeixida per al bàsquet hospitalenc en les categories
més enllà de la LEB. Ara per ara fins
a set equips tenen opcions clares de
lluitar per l’ascens. Els repassem.
A la Lliga EBA masculina, l’Aracena AEC Collblanc vol ocupar
una de les dues places que donen
opció a classificar-se per a l’ascens
de categoria. La temporada està
sent força complicada al seu grup
de competició i l’equip de Josep
Maria Marsà, després d’una primera
volta irregular, arriba al tram final
d’aquesta fase aprofitant al màxim
les opcions. Tal com diu l’entrena-

dor, “a la lliga EBA ningú et regala
res”, i potser per això en el moment
de tancar aquesta edició se situen a
tres victòries de distància dels llocs
desitjats, quan manquen sis partits.
A la Copa Catalunya femenina,
el CE Joventut L’H acaba d’iniciar
la segona fase. Després de classificar-se de forma relativament còmoda com a terceres de grup, l’equip
d’Ivan Faure afronta aquesta segona
fase amb la il·lusió d’aconseguir un
dels quatre llocs que donen accés
a la final a quatre i a un possible
ascens. “Aquests partits ja seran
contra el grup d’equips de dalt i les
victòries ja sumaran totes”, diu Faure en referència al potencial de les
rivals i a la transcendència de tots
els enfrontaments.
A la Primera Catalana masculina,
l’AESE manté intactes les opcions
de disputar la final a quatre, ja que
lidera el seu grup, tot i que encara

manca per disputar un terç de la
fase regular. El mateix podem dir del
Centre Catòlic, que disputa el liderat
al seu grup de Segona Catalana.
Pel que fa a la resta de categories femenines, a Segona, l’AESE
lidera el seu grup i també té opcions
d’acabar disputant la fase d’ascens.
Per contra, al mateix grup, l’Aracena
AEC Collblanc ocupa la penúltima
posició i té complicat fins i tot accedir a la promoció de permanència
per evitar el descens directe. Però
és que a més a la Tercera Catalana,
l’AESE B també està fent una bona
campanya, i junt al Bellsport encapçalen el seu grup, per tant els dos
equips mantenen opcions de pujar
de categoria.
Finalment, a la Segona Nacional
de bàsquet en cadira de rodes, el
CEM L’Hospitalet es manté tercer
dels sis equips participants en el
seu grup. y

Raquel Alonso (Joventut L’H), en el partit que van guanyar al CB Lleida

