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BÀSQUET

El CB L’Hospitalet afronta la competició amb nou incorporacions

Els equips locals aposten pels
jugadors provinents de la pedrera
Més de deu conjunts sèniors de bàsquet representaran
a entitats de L’Hospitalet en competicions federades.
La pedrera tindrà un paper important en aquesta lliga.
Els dos equips més representatius, el masculí de
Segona Divisió del CB L’Hospitalet i el femení de
Primera B de l’AE L’H, aspiren al màxim

Ha arribat l’hora de donar pas als
joves jugadors que
demanen a crits
una oportunitat a
l’equip sènior. Això
és el que deuen haver pensat els entrenadors dels
conjunts de bàsquet més importants de la nostra ciutat. El cas més
representatiu el tenim al propi CB
L’Hospitalet on aquesta temporada
el nou entrenador, Joan Manel Micó, extècnic de l’equip júnior, tindrà a les seves ordres cinc nous
jugadors sorgits de la pedrera.
El CB L’Hospitalet, que milita
a la Segona Divisió Nacional,
comptarà aquest campionat amb
dotze components. Com a bases
jugaran Xavi Mas i Xavi Antolín, que
amb 18 anys ha accedit directament al sènior sense passar pel
Sub-22; com a alers, l’entrenador
Joan Manel Micó disposarà dels
canterans Jordi Iglesias i Ricard
Gómez, a més de Juan Gil i Alberto Asensio, que, procedeixen del
Montgat. Pere Julia i Dani Valmaña, pertanyents a la pedrera del
club, així com Jordi Pintado i Xavi

Gargallo, vinguts del Santa Coloma i La Salle Bonanova, respectivament, actuaran a la posició de
pivots. A tots aquests jugadors cal
afegir-hi la presència dels vinculats
amb el Centre Catòlic, Jordi Riba i
Carlos Núñez, que també estaran
a disposició del tècnic, si aquest ho
considera oportú.

El principal objectiu
és conjuntar l’equip
La tasca del nou preparador,
Joan Manel Micó, substitut de Xavi
Ortí que va entrenar l’equip durant
les últimes quatre temporades, no
resultarà gens fàcil amb tot aquest
allau de noves incorporacions. Micó té les idees molt clares: “no ens
fixem cap objectiu a curt termini ja
que l’equip és molt nou i primer s’ha
de conjuntar; a mesura que juguem
els partits anirem plantejant les
nostres prioritats, tot i que en principi no renunciem a res, ni a la possibilitat de pujar a la Lliga EBA”.
L’opinió del vicepresident de
l’entitat, Fèlix Pons, no difereix gaire de la del tècnic: “volem mantenir
la categoria, però si els resultats
són bons i juguem la fase d’ascens
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El CB L’Hospitalet comptarà aquesta temporada amb un equip amb una mitjana de 21 anys d’edat
ens plantejaríem la Lliga EBA, tot i
el tema econòmic”.
L’aportació dels joves jugadors
del planter del CB L’Hospitalet possibilitarà un nou estil de joc definit
per l’entrenador Joan Manel Micó
com “ràpid, agressiu i fonamentat
en la defensa i el contraatac”. La
intenció del tècnic és atraure el
màxim número de gent a les gra-

des del poliesportiu de L’Hospitalet
Nord, seu dels encontres disputats
com a local per l’equip hospitalenc.
De fet, tot i que el club compta amb
270 socis, l’afluència d’espectadors no supera la xifra de 100 persones per partit.
Precisament, L’Hospitalet Nord
va ser l’escenari, el passat sis d’octubre, de l’acte de lliurement d’in-

sígnies per part del CB L’Hospitalet
a tots aquells tècnics, jugadors i
directius vinculats a l’entitat durant els últims anys. La insígnia de
bronze es va imposar a personalitats que van pertànyer al club durant cinc anys. La directiva Montse
Nadal va rebre la condecoració
d’argent pels seus deu anys de dedicació a l’entitat.

L’esport de la cistella a la ciutat
inicia la lliga amb nous objectius
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L’equip de l’AE L’Hospitalet vol consolidar-se a Primera Nacional

Com cada temporada els equips de
bàsquet femenins i masculins de la
ciutat afronten la nova lliga amb
objectius i il·lusions renovades. És
el cas de les jugadores de l’AE
L’Hospitalet que, després d’estrenar-se l’any passat a la Primera
Nacional B i aconseguir un meritori
sisè lloc, intentaran aquest campionat consolidar-se sota la direcció de la nova entrenadora Pilar
Bilbao. L’equip s’ha reforçat amb
quatre nous fixatges, tres jugadores procedents de la UE Horta i
una altra del Centre La Torrassa.
La categoria de Segona Nacional comptarà amb la presència dels
equips hospitalencs de l’Associació Esportiva Centre Sanfeliu i del
Centre La Torrassa. Els primers van
finalitzar la temporada passada al
setè lloc del seu grup, tot i això van
ascendir gràcies a la reestructuració de categories. Aquesta lliga estrenen entrenador –Manel Alepuz
substitueix a Lucas Mondelo– i cinc

noves incorporacions. El Centre La
Torrassa també ha pujat de categoria. El seu objectiu, doncs, no
serà un altre que aconseguir mantenir-se. El tècnic, Leandre Forns,
ha configurat l’equip amb quatre
altes i el mateix nombre de baixes.
El CCR Collblanc-Torrassa serà l’únic representat de la nostra
ciutat a la Primera Divisió Catalana. Set jugadores han abandonat
l’entitat. Segons l’entrenador, Jesús
Delgado: “intentarem mantenir la
categoria sense renunciar a pujar
a Segona Regional”. A la Segona
Divisió Catalana, l’AE Santa Eulàlia confiarà en la pedrera per lluitar
en un grup difícil. L’AE Bellsport
comptarà amb dos equips (A i B) a
la Tercera Catalana després que no
s’aconseguís mantenir la passada
temporada. L’objectiu per aquesta lliga és tornar a conquerir la categoria perduda.
Pel que fa als equips masculins, l’Aracena AE L’Hospitalet va
aconseguir pujar a Primera Catalana la campanya anterior. Segons

l’entrenadora Carme Lluveras: “el
nostre objectiu per aquesta lliga és
consolidar-nos al nou grup”. El
conjunt sènior del Centre La Torrassa militarà en idèntica categoria
tot i que la classificació obtinguda
la temporada passada significava
el descens de l’equip. L’estructuració efectuada al món del bàsquet
ha possibilitat la permanència a
Primera Catalana.
El Centre Catòlic representarà
a la nosta ciutat a la Segona Catalana. Segons el tècnic, Jesús Mayo: “la nostra intenció és pujar de
categoria ja que l’any passat vam
quedar en cinquè lloc i van ascendir els quatre primers”. A la Tercera
Catalana, l’AE Santa Eulàlia, amb
Miguel Ángel Platel a la direcció,
ha apostat fort aquest any per la
pedrera. L’AE Bellsport, amb Luis
Marrondo com a nou tècnic, compartirà grup amb l’AESE. També
ho farà el CCR Collblanc-Torrassa,
entitat que pretén millorar el cinquè
lloc aconseguit la temporada passada pel seu equip sènior.

