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El programa oficial d’actes de L’Hospitalet Ciutat del Bàsquet Català es va presentar a Can Buxeres

El CB L’Hospitalet camina
amb pas ferm cap a l’ascens
Es presenten les activitats de L’Hospitalet Ciutat del Bàsquet Català 2004
El Club de Bàsquet L’Hospitalet continua complint amb
les expectatives creades a
principi de temporada i porta camí de classificar-se per
a la final a deu de la lliga
EBA que dóna accés a l’ascens a la lliga LEB-2. A més,
l’equip de Rafa Layola ha
aconseguit proclamar-se simbòlicament campió d’hivern, un fet
que confirma la seva regularitat
durant la primera volta en la qual
només ha perdut tres partits.
La resta d’equips masculins
de la ciutat no ho estan fent tan
bé com el CB L’Hospitalet. A la
Copa Catalunya tan el Centre Catòlic com el CB L’Hospitalet B han
tancat una primera fase del campionat amb números molt discrets i els dos fregant, jornada sí i
jornada també, la zona de descens de categoria.
L’AESE de Primera Catalana,
categoria en la qual debuta aquest
any, està fent una lliga correcta i
fins i tot amb opcions encara de
poder entrar a la lligueta d’ascens. A més, l’AEC Collblanc La
Torrassa també pot ser un dels
equips que a final de temporada
podrien lluitar per pujar de categoria. A la Tercera Catalana, de
moment, aprovat pel Centre Catòlic B i Sant Josep Obrer, que es
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El pivot Álvaro Tor ha
estat el darrer fitxatge en
arribar a la disciplina del

L’apunt

CB L’Hospitalet. El jugador, que ja havia estat a
les categories inferiors
del club i que la temporada passada va pujar
amb el Múrcia a l’ACB,
reforça el joc interior
dels hospitalencs debilitat des de la marxa de
Marc Joan a principi de
temporada.
Amb la incorporació
de Tor, i també de l’escorta Juan Antonio Jobacho, fitxat a mitjans
primera volta, el CB
L’Hospitalet ha aconseguit reunir un reguitzell
de jugadors molt importants i amb experiència
contrastada a la lliga
EBA i en categories superiors.
Aquestes accions es
prenen per tal d’assolir
l’ascens de categoria en
l’any del 75è aniversari
de la fundació del club.

troben a la zona mitjana alta de
la lliga i suspens per al Bellsport i
per a l’AEC Collblanc La Torrassa
B que continuen patint per sortir
de la zona perillosa.
Temporada discreta la que estan duent a terme els equips femenins de bàsquet de L’Hospitalet. El primer de la ciutat, l’AEC
Collblanc La Torrassa, ha fet una
primera volta plena d’alts i baixos
i sense un objectiu clar per assolir. La mala pretemporada i la pèrdua de jugadores impor tants
com Gemma Torre, que ha decidit retirar-se, han estat les claus
de tanta irregularitat.
L’AECS un altre any està decebent. El conjunt d’Óscar Pedroche
només ha guanyat cinc partits
quan a principis de campionat els
més optimistes fins i tot havien
parlat d’un possible ascens.
A Segona Catalana, els que
millor ho porten són l’AE L’Hospitalet i l’AESE, que a hores d’ara
poden dir que són candidats a
l’ascens. Per la seva banda l’AEC
Collblanc La Torrassa B i l’AECS B
estan fent una lliga discreta.
Finalment, a Tercera Catalana,
el Bellsport lluitarà per intentar
recuperar la categoria perduda
mentre que al jove CB Santiago li
ve gran ara per ara aquesta divisió. # ÒSCAR MILLA

El programa oficial d’actes
El programa oficial d’actes
de L’Hospitalet Ciutat del
Bàsquet Català ha estat
presentat oficialment en un
acte al qual van assistir,
entre d’altres, el secretari
general de l’Esport de la
Generalitat, Rafel Niubò, i
l’alcalde Celestino Corbacho.
Els principals actes confirmats són aquests:
4 abril: exposició fotogràfica dels 75 anys
del Centre Catòlic.
15-30 abril:
preliminars
torneig 3x3.
Maig: (dates
per confirmar)
Acte popular de trobada dels nens de bàsquet
a la ciutat. Clínic del 75 aniversari del CB L’Hospitalet
per a entrenadors de formació. Campionat de Catalunya
cadet masculí i femení.
12 i 13 juny: Escobàsquet
(trobada bàsquet escolar
català).

3 juliol: Final campionat
bàsquet 3x3.
5-9 juliol: Campus d’àrbitres
catalans.
Juliol: (data per confirmar)
Curs d’entrenadors de primer nivell.
18 i 19 setembre: Torneig
d’històrics del bàsquet (Centre Catòlic).
24 setembre: Torneig sènior
75 aniversari CB L’Hospitalet.
14 octubre: Festa del 75è aniversari
CB
L’ H o s p i t a l e t ,
amb presentació del llibre de
la història del club i
inauguració exposició retrospectiva.
26 octubre: Lliurament premis concurs fotografia
Bàsquet a L’Hospitalet.
26 novembre: Acte de
cloenda de la Ciutat del
Bàsquet Català.
11-12 desembre: Participació a la Mostra d’Entitats
del Districte I.

