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L’Aracena puja a la LEB Plata
Bàsquet. L’equip
ha aconseguit la
fita després d’haver
guanyat els tres
partits de la
fase d’ascens
L’Aracena AEC Collblanc-la Torrassa és el nou equip de la Lliga
Espanyola de Bàsquet (LEB) Plata després de disputar un magnífic
play-off davant del Gandia, l’Easo i
el Tenerife. Aquesta és una fita històrica mai aconseguida fins ara per
aquest club de barri que vol portar
el nom de la ciutat arreu. La feina
immediata és aconseguir patrocinadors per afrontar la nova categoria i
en aquesta tasca estan treballant els
directius del club, que asseguren
que sense ajuda econòmica serà im
possible pagar la llicència i els des
plaçaments.
El cos tècnic de l’AEC Collblancla Torrassa té la intenció de mantenir el bloc de l’actual plantilla per
disputar la LEB Plata la temporada
vinent. La idea és reforçar l’equip
amb algun fitxatge que serveixi per
aportar un plus de qualitat i talent
ja que “no tindria sentit fitxar a tort i
a dret, cal premiar els jugadors per
la fita aconseguida”, ha manifestat
l’entrenador Josep Maria Marsà, que
també assegura que “quedar-nos a
les portes de la Lliga LEB Plata per

Jugadors i tècnics de l’equip celebren la victòria davant el Tenerife en l’últim partit del ‘play-off’ jugat a l’illa canària

una qüestió econòmica, seria una
decepció per a l’entitat i l’equip”.
La presidenta de l’Aracena AEC
Collblanc-la Torrassa, Vicky Segura,
ha manifestat la seva emoció per la
gesta de l’equip. “És un somni fet
realitat i, a més, ens ho mereixem
perquè fem pinya, estimem l’entitat i

la ciutat, i hem treballat molt bé tota
la temporada”, ha dit Segura.
Sobre els patrocinadors, la presidenta té clar que “ara ja som el
cinquè equip de Catalunya i, per
tant, crec que la ciutat hauria de fer
un esforç perquè puguem jugar a la
LEB Plata”. Segura, però, té bones

sensacions després de mantenir
diverses converses. “Crec que per
part de l’Ajuntament hi ha la voluntat
de col·laborar i també estem treballant el tema del patrocini”, diu.
Vicky Segura recorda els principis de l’entitat, ara fa 28 anys, quan
van crear “un club de bàsquet al

El Hospi se la juega ante el Leganés
Fútbol. El sueño de
la Segunda A está
cada vez más cerca.
Los de Kiko Ramírez
no pueden fallar ante
los madrileños
Después de superar al Cádiz y a La
Hoya Lorca de Murcia, el Hospi se
enfrenta a la última ronda de playoff a la Segunda División A ante el
Leganés. Al cierre de esta edición
se enfrentaba a los madrileños en
el Estadio Municipal Butarque y el
próximo 22 de junio jugará la vuelta
en L’Hospitalet a las 19.30h, un partido que la Televisió de L’Hospitalet
y el portal L’Hdigital ofreceran en

Los jugadores celebran con la afición el pase a la última ronda del ‘play-off’, tras ganar a La Hoya Lorca
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barri perquè els nens i nenes no haguessin de jugar al carrer i, com que
totes érem dones, ningú no donava
un duro per nosaltres”. Amb l’equip
femení, el club va estar a punt de
pujar a la LEB Plata fa uns quinze
anys. “Llavors vam renunciar, però
ara no és el mateix”, diu. y

directo en transmisión radiofónica y
que también podrá seguirse con la
app de los medios de comunicación
municipales para teléfonos móviles.
Los ribereños consiguieron el
pase a la tercera y última eliminatoria después de eliminar a La Hoya
Lorca. El equipo de Kiko Ramírez
empató a 0 goles en el partido de
vuelta e hizo valer el resultado cosechado en la ida, de empate a dos.
Ante el Cádiz, el Hospi empató a 1
en la ida y sentenció la vuelta con un
2 a 1 ya en tiempo de descuento.
El Hospi afronta la última final
contra un Leganés que lleva diez
temporadas seguidas en Segunda
B. Este será el segundo año que los
madrileños juegan el play-off de ascenso, tras ser eliminados la temporada pasada por el Lleida Esportiu.
Precisamente, este año el Leganés
ha sido quien ha dejado fuera de las
rondas de ascenso al Lleida. y

