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El CB L’Hospitalet
vol pujar un esglaó
més, fins a l’ACB
més dels estrangers d’anomenada.
L’americà Terrence Stewart, aler pro
cedent del CAI Saragossa, i Damon
Johnson, també aler amb passaport
islandès procedent del Lleida, són
els fitxatges més sonats. Salva Arco,

La lliga LEB continua
sent una categoria
complicadíssima on
l’equip hospitalenc
ja no és el novell,
sinó que té
més responsabilitat
un altre aler procedent del Vic però
fins ara propietat del Lleida, i l’eslovè
Luka Marolt, de l’Olímpia de Ljublja
na, completen el joc d’exteriors.
A la pintura, el CB L’Hospitalet
aposta per gent jove però amb pro
jecció. S’ha fitxat Roger Fornàs del
Sabadell i també el pivot de 2,08
cm, sostre de l’equip, Juanma Tor
res, jugador argentí i internacional

El fin de semana de la Diada
muchos clubes aprovecharon
la jornada festiva para presen
tarse ante su afición. El día 10
se disputó el torneo Ciutat de
L’Hospitalet de fútbol sala que
el Bellsport ganó al imponerse
al Olímpic La Floresta por 3-1
con goles de Víctor Gaona y
dos de Dani Chao. El Bellsport
sigue en la Primera Nacional
con Alberto Pérez como nuevo
entrenador. La plantilla conser
va el bloque del año pasado
con algunas incorporaciones.
Al cierre de esta edición se dis
putó el torneo Ciutat de L’Hospitalet
de Rugby entre el equipo de nues
tra ciudad y el Cornellà. El equipo
está dirigido por David Sotillos.
En baloncesto, el día 10 se dispu
taba la segunda edición del Memo
rial Carlos Monzoncillo que organiza
el Centre Catòlic. El equipo perdió la
final ante el Viladecans por 48-82.
El día 11 acabó el torneo de balon
cesto senior del AESE. El equipo
masculino se proclamó campeón al
derrotar al Sant Medir 55-48, mien
tras que el femenino fue segundo al
perder ante Joventut Les Corts por
52-68. # redacción
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Gabriel Cazado

El CB L’Hospitalet afronta una
nova temporada amb il · lusió
renovada i amb més experièn
cia acumulada que l’any passat.
La lliga LEB continua sent una
categoria complicadíssima on
l’equip hospitalenc ja no serà
el novell, sinó que tindrà més
responsabilitat per arribar als
seus objectius. Cal conjuntar una
plantilla força renovada que segueix
tenint com a eix vertebrador l’ame
ricà Thomas Terrell, darrer MVP del
campionat de la temporada passada
a la LEB i, l’anterior, a la LEB-2.
El pivot es recupera d’una ope
ració al genoll de finals de la cam
panya passada i no jugarà el primer
partit d’enguany en el debut a la
Lliga el 15 de setembre a la Palma.
Thomas Terrell és un dels pocs jugadors que segueixen de la tem
porada anterior a més del capità
Xavi Puyada i Adrián Héctor Boccia,
com a bases, i del pivot grec Fotis
Lampropoulos, que complirà el seu
segon any a L’Hospitalet.
Pel que fa a les cares noves, els
fitxatges de jugadors joves amb ta
lent tornen a ser la tònica, general a
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Torneos de
fútbol sala,
rugby y
baloncesto,
por la Diada

Johnson i Stewart, fitxatges destacats
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El CB en partit contra el Cornellà, a la Lliga Catalana

amb categories inferiors però que
ocupa plaça de comunitari, ja que
té nacionalitat italiana. Mateo Rubio
complirà la tercera temporada al
capdavant de l’equip. A la pretem

porada cal destacar que van arribar
a semifinals de la Lliga Catalana, on
van perdre davant el Ricoh Manresa
per 75-73, amb gran actuació de
Lampropoulos. # ó . milla

