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L’Associació de Clubs de Bàsquet de L’Hospitalet reneix de les cendres

Nou encistellen junts a la ciutat
Els equips de
L’Hospitalet
comencen les
competicions
oficials

ENRIQUE GIL
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L’Associació de Clubs de Bàsquet
de L’Hospitalet recuperarà la seva
operativitat, després que els seus
integrants han tornat a seure a la mateixa taula sota
la iniciativa del president del Centre La Torrassa, Alfonso Jiménez.
Aquesta associació va néixer fa
cinc anys però mai havia estat legalitzada i no era operativa des de
fa més de dos anys. L’agrupació
s’ha concedit un any de temps per
donar els primers fruits i tornar a
funcionar a ple rendiment.
La iniciativa de recuperar l’operativitat d’aquesta associació de
clubs va sorgir durant una taula rodona a Ràdio L’Hospitalet, abans
de l’estiu. L’anterior president del
col·lectiu, Xavier Gonzalez, va passar a l’emissora un imaginari relleu
a Alfonso Jiménez, que va reunir
de nou el passat 27 de setembre
als representants de les nou entitats que tenen bàsquet a la ciutat.
Els primers pasos són elaborar
uns estatuts per legalitzar l’associació i designar la junta directiva.
Aquesta estarà presidida per Alfonso Jiménez i probablement
comptarà amb dos representants
de cada entitat que formi part de
l’associació.
A la reunió del passat dia 27
també es va confeccionar un calendari d’actuació per aquest primer any de funcionament. El calendari posa especial èmfasi en la
tecnificació de jugadors i entrenadors de la ciutat, amb la col·laboració municipal i de la federació catalana d’aquest esport, en la creació de les seleccions de L’Hospitalet i en l’organització de tornejos. La vocalia encarregada de for-

Els membres de les entitats participants a l’Associació de Clubs ja han mantingut la primera reunió
mar les seleccions locals serà ocupada possiblement pels representants del CB L’Hospitalet. Les seleccions de L’Hospitalet podrien
participar en els tornejos de les diferents categories que s’organitzen a nivell de la pròpia ciutat.
Per a més endavant es deixen
els temes d’acords per estructurar
el bàsquet de la ciutat. Les línies
d’actuació en aquest camp encara no s’han definit però podrien
anar en direccions com la d’arribar
a acords per zones de la ciutat
(sempre és més senzill arribar a
acords entre dos o tres clubs propers) o entre entitats, a l’estil dels

Els clubs
es donen
aquest any
per engegar
totalment el
projecte

que ja han signat fa uns mesos
l’AE L’Hospitalet i l’AESE, que els
ha permès coordinar les activitats
dels seus primers equips .

Les autoritats municipals
acullen bé la notícia
La notícia ha estat acollida com
“una molt bona iniciativa” pel tinent
d’alcalde d’esports, Josep Baliu,
qui ha ofert tota la col·laboració
possible. Segons Baliu, la consolidació d’aquesta estructura farà
que les relacions entre el bàsquet
de la ciutat i les autoritats municipals siguin “més fluïdes”.

Més de 10 equips de categoria sènior representen aquesta temporada a entitats de L’Hospitalet en
competicions federades. Sense
gaire canvis d’entrenadors en els
primers equips, els clubs de la ciutat enceten la temporada 95-96 estrenant categoria en alguns casos,
sobretot en l’apartat femení.
El Club Bàsquet L’Hospitalet
que torna a dirigir Xavier Ortí presenta fins a set novetats respecte
a la passada campanya, entre
elles les dels jugadors de l’equip
sub 23 Xavi Mas (base), Sergio
Martín i Jordi Riba (escoltes). Pel
que fa al primer equip femení de la
ciutat, l’AE L’Hospitalet de la Primera Nacional B, sota la direcció
de Jordi Coma intentarà mantenir
la categoria que estrena enguany.
Per sota, en les categories del
bàsquet català, trobem els equips
masculins del Centre La Torrassa
a la Primera Catalana, els del Centre Catòlic i l’AE L’Hospitalet a la
Segona Catalana (el primer ha baixat aquesta temporada i el segon
ha comprat els drets d’un equip lleidatà) i el de Bellsport a Tercera. En
la vessant femenina, l’AECS i el
Centre La Torrassa s’estrenen en
la Segona Nacional B. CCR Collblanc-Torrassa a la Primera Catalana i AESE i Bellsport a Segona
completen aquest panorama.
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Xavier González torna a ser el president del Club Bàsquet L’Hospitalet. L’entitat ha realitzat durant el
mes de setembre el procés electoral, al que només s’ha presentat
el president sortint. Sense oposició, González inicia un nou mandat de quatre anys per al que s’ha
marcat com a prioritat l’ascens del
primer equip a la lliga EBA.
Segons Xavier González, “estem en el millor moment de la història del club pel que fa a la base,
tenim per primer cop una instal·lació de nivell i a més es donen unes
circumstàncies econòmiques a la
ciutat que han atret una sèrie d’indústries potents per mantenir un
equip a EBA”. El reelegit president
del CB L’Hospitalet pensa que “la
propera temporada estarem a EBA
o tindrem un equip per ascendir-hi”.

Per Xavier González, si l’ascens
anés acompanyat d’una estructuració piramidal del bàsquet de la
ciutat, “consolidaríem el nivell general d’aquest esport i molts dels
jugadors que marxen de la ciutat
se sentirien involucrats i es quedarien aquí”.
D’altres objectius del nou mandat de González són mantenir l’actual nivell dels equips de base, que
es troben entre els millors de Catalunya i d’Espanya, i continuar donant el seu prestigi habitual a l’emblemàtic torneig júnior que organitzen cada Nadal. A la directiva
del CB L’Hospitalet continuen tots
els membres de l’anterior mandat,
i s’afegeixen tres conegudes cares del club: Carles Caçadó, Jordi
Gregorio i Enrique Pardo (fill).
D’altra banda, el president del
CB L’Hospitalet es mostra satisfet
del nivell que està agafant l’estruc-
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Xavier González, reelegit
president del CB L’Hospitalet,
vol pujar l’equip a la lliga EBA

Xavier Gonzalez dirigirà de nou el Club Bàsquet L’Hospitalet els propers quatre anys
tura tècnica del club: “els entrenadors porten cinc anys o més al club,
tenen títol nacional o els subvencionem perquè l’obtinguin, i això es
tradueix en metes”. González ex-

plica que l’experiència l’ha ensenyat a “deixar treballar els tècnics
al seu aire mentre mantinguin la
imatge del club i assoleixin uns rendiments mínims”. Respecte l’equip

sènior d’aquesta temporada, el
mandatari creu que, malgrat la joventut, “és un equip amb possibilitats de pujar a EBA si aconsegueixen la conjunció necessària”.

