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esports

Arriba l’hora de la veritat
per als millors equips
Ascensos. S’ho
juguen tot a una
carta. Les fases
per pujar marquen
aquests dies el ritme
de diversos equips
Arribar al final de la lliga regular i poder optar a l’ascens ho signarien tots
els equips abans de començar la
competició. Clar que el balanç es fa
sempre al final, i una fase d’ascens
s’ha de superar per acabar en positiu... Aquesta ha estat una temporada bona pel que fa a fases d’ascens:
hi han arribat el CE L’Hospitalet per
pujar a Segona A de futbol, l’Aracena AEC Collblanc-la Torrassa per
ascendir a la categoria LEB Plata de
bàsquet i dos equips de waterpolo,
el masculí del CN L’Hospitalet per
pujar a Segona i el femení de l’AESE
per optar a Primera Nacional.
En futbol, l’Hospi va arribar a la
darrera jornada de lliga amb opcions
de ser primer, la qual cosa li podia
suposar l’ascens amb una única eli
minatòria, però no depenia del seu
marcador i al final ha estat el Llagostera qui disposa d’aquest avantatge.
El segon lloc, però, parla d’una gran
temporada que ara falta rubricar amb
un ascens en tres eliminatòries. Al
tancament d’aquesta edició, l’equip
de Kiko Ramírez disputava a l’Estadi
Municipal la tornada de la primera
eliminatòria contra l’històric Cadis
CF, amb empat a zero del partit d’a
nada jugat al Ramón de Carranza. Si
supera els gaditans, encara li que
daran dues eliminatòries més. Qui ja
s’ha assegurat l’ascens abans de finalitzar el campionat és l’Hospitalense, que pujarà a la Tercera Catalana.
En bàsquet, la lliga EBA ens ha
permès aquesta temporada gaudir
dels duels entre l’Aracena i el CB

Oportunitat perduda
L’equip masculí del CN
L’Hospitalet va superar tots
els rivals a la fase d’ascens
a Segona Nacional de
waterpolo disputada a
Granollers i a la final es va
trobar amb l’equip amfitrió.
Els de Granollers eren
els favorits però l’equip
de Manolo Delgado va
plantar cara i va forçar
els llançaments de penal
després de finalitzar el partit
amb empat a 6. Als penals,
els locals van estar més
encertats i van superar els
riberencs per 4 a 1.
Les joves de l’AESE també
van arribar a la final del
seu campionat d’Espanya,
que disputaven a la seva
pròpia piscina. Jugaven per
pujar a Primera Nacional,
però per tercer cop es van
quedar a un pas. Les noies
que entrena Yuri Colet van
ensopegar en el darrer partit
amb el CN Badia.

A dalt, els jugadors de l‘Hospi celebren el passi a ‘play-off’. A baix, darrer partit de lliga EBA entre l’Aracena i el CB L’H

L’Hospitalet. Finalment, però, només
els de Collblanc-la Torrassa han
pogut accedir a la fase d’ascens (el
CB L’Hospitalet va tenir opcions fins
a la darrera jornada). Al tancament
d’aquesta edició, l’equip de Josep
Maria Marsà disputava la seva fase
a Tenerife contra el RC Náutico
Tenerife, l’Units Pel Bàsquet Gandia
i l’Easo. Només el primer classificat
pujarà a l’Adecco Plata.
Al waterpolo, ni l’equip masculí
del CN L’Hospitalet ni el femení de
l’AESE han pogut superar les seves
fases d’ascens. Els dos van arribar a
la final (veure requadre). y

