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L’EBA arrenca amb el derbi
Bàsquet. CB L’H
i Aracena ja s’han
vist les cares, en la
segona jornada
de la competició

sabem que set dels seus jugadors
afronten la seva quarta temporada
jugant junts podem deduir que
gairebé ho fan de memòria. De
moment, ja van arribar a la final de
la Lliga Catalana EBA, tot i que van
perdre davant del Santfeliuenc.

La victòria en aquest primer enfrontament de la temporada entre
el CB L’Hospitalet i l’Aracena AEC
Collblanc-la Torrassa ha estat per
a aquests últims, a domicili. Els dos
equips van oferir un partit vibrant i
força igualat, malgrat les dues baixes importants que patien els locals.
CB L’H i Aracena han iniciat una
nova temporada amb l’objectiu d’arribar a la fase d’ascens. Tots dos
clubs són conscients que pujar de
categoria serà difícil d’aconseguir a
la pista i, després, a l’hora de trobar
un patrocinador que permeti militar
a la LEB. Però això no treu cap il·
lusió en el projecte als jugadors de
tots dos conjunts. Els dos equips
hospitalencs de la lliga EBA mantenen bona part de les plantilles de
la temporada anterior, amb alguns
reforços puntuals.
Els de Collblanc-la Torrassa han
incorporat dues cares noves. La
primera és l’aler pivot Xavier Rodríguez, un jugador de 2,02 d’alçada
i 22 anys que prové del Montgat,
també de categoria EBA. De la
seva trajectòria cal esmentar el seu
pas pel júnior del CB L’Hospitalet.
La passada temporada, amb el
Montgat, va acreditar 9,3 punts de
mitjana, 5,6 rebots i una valoració
de més de 10 per partit.
Un segon reforç per a l’equip
que entrena Josep Maria Marsà ha
estat l’aler Lluís Jacas, un jugador
amb experiència en la lliga LEB Or

De dues a quatre temporades
Igual que a l’Aracena, al CB L’Hospitalet la majoria dels jugadors porten
ja entre dues i quatre temporades
junts. Les cares noves, en aquest cas,
són dues, a banda també del júnior
Xavier Moreno que ha pujat al primer
equip, i del pivot Michel Acosta, que
ja els havia reforçat puntualment
durant part de la temporada anterior.
El reforç més buscat, segurament,
ha estat el del pivot Oriol Bayó, un
veterà de 2,01 d’alçada procedent
del CB Cornellà i que a la lliga EBA
va acreditar la temporada anterior la
seva millor estadística: 11,7 punts i
5,7 rebots amb una valoració mitjana
de més de 14 per partit. Junt amb
ell ha arribat a l’equip un jove de 20
anys, Alejandro Blanco, sense experiència a la categoria.
El tècnic del CB L’Hospitalet, Jordi
Tarragona, es congratula també per la
continuïtat de Michel Acosta, fet que
consolida el joc interior de l’equip:
“És el cinc que estàvem buscant
aquest estiu, tindrem la guinda del
pastís que necessitàvem”. Tarragona
pensa que té “un equip maco, el que
passa és que afalagar-los els debilita,
així que anem partit a partit i després
veurem el resultat”.
El seu president, Joan Ramon
Patón, pensa que tenen “un equip
per poder fer fases d’ascens”, tot i
que matisa que, en cas d’un hipotètic
ascens, “seria un problema econòmic
per a l’entitat”. y

Moment del derbi, en el qual l’Aracena Collblanc-la Torrassa es va imposar al CB L’Hospitalet per 69 a 76

Pocs reforços i molta
continuïtat en els dos
equips hospitalencs
de la lliga EBA

amb el Tarragona però que, després
de provar sort a la lliga sueca, va
tornar la temporada anterior amb
l’Alcázar Básquet, de Ciudad Real,
que milita també en categoria EBA.
Aquesta darrera campanya va acreditar més de 8 punts i 4 rebots de

mitjana, amb un 7,6 de valoració.
L’entrenador de l’Aracena creu
que aquesta temporada disposa
d’un equip amb un “talent ofensiu
bastant bo, i si som capaços de
defensar amb intensitat i amb ganes
som un equip difícil de batre”. Si

Fútbol

El Hospi incorpora a Vivancos, del
Girona, y ya espera al Atlético en Copa
Albert Vivancos es un centrocampista de 20 años y llega cedido por el filial
del Girona, que milita en Primera Catalana. El joven jugador, cuya trayectoria
apunta muy buenas maneras, cubre la baja del lesionado Lucas del Campo.
Mientras, en el club ribereño ya esperan al Atlético de Madrid, el rival en dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El partido de ida se disputará en el
Estadio Municipal el próximo 3 de diciembre, a las ocho de la tarde. y

Deporte de base

Baloncesto

El cros escolar
se disputará el
próximo día 15

El torneo infantil
de la AESE tiene
definido su cartel

La prueba más multitudinaria de los
Juegos Escolares, el cros, se disputará el próximo 15 de noviembre en
el circuito de la zona deportiva de la
Feixa Llarga. Se espera la inscripción de unos 7.000 participantes de
un centenar de centros educativos y
clubes de la ciudad. Las inscripciones ya están abiertas en la sede del
Consell Esportiu (c. Digoine, 29) y
en el McDonald’s de L’Hospitalet (pl.
Europa, 9-11). El curso pasado, el
cros fue suspendido por culpa de la
lluvia. y

Equipos de primera fila como Real
Madrid, FC Barcelona, Joventut o
la selección española de la categoría han confirmado su participación
en el torneo infantil de baloncesto
que organiza la AESE. El torneo llega este año a sus bodas de plata.
Completan el cartel de esta edición
número 25 el CB Manresa, el CB
L’Hospitalet, el Sant Josep de Badalona y, por supuesto, el equipo organizador. El torneo se disputará del 6
al 8 de diciembre en el polideportivo
de Santa Eulàlia. y

