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El CB L’Hospitalet tanca una
bona primera volta a la LEB
L’equip es manté entre els vuit primers classificats de la lliga amb onze victòries i nou derrotes
L’equip és setè a
l’inici de la segona
volta, empatat amb
dos equips més i
amb una victòria de
marge sobre el que
ocupa el novè lloc

El CB L’H es manté entre els
vuits primers classificats de
la LEB, amb onze victòries i
nou derrotes. Aquesta posició
marca la diferència entre els
equips que es disputaran el
títol i l’ascens al final de la fase
regular.
L’absència de l’americà Tho
mas Terrell durant bona part
de la primera volta mentre es
recuperava de la seva lesió al
genoll i el baix rendiment del segon
americà, Terrence Stewart, han estat
esdeveniments destacats d’aquesta
primera part de la lliga. Stewart va
ser rescindit abans de desembre i
substituït pel nigerià Yamar Diene,
que està donant un bon resultat
sobretot en l’aspecte rebotejador,
ja que malgrat haver arribat a mitja
volta és el segon quant a nombre
de rebots en l’equip i també s’ha
situat entre els deu primers de la lliga en l’estadística dels rebots de
fensius.
De la seva banda, Terrell, que va
ser el millor jugador de la passada
temporada en tota la categoria, no
ha acabat encara de tornar a aquell
nivell malgrat que millora de mica
en mica. Potser una característica
important de l’equip d’aquest any és
que ha demostrat poder jugar sense
Terrell i que no hi ha tants alts i bai
xos en l’aportació de tot el conjunt:
gairebé tots sumen i quasi tots po
den sobresortir en qualsevol partit.
De fet, en més de la meitat de les
jornades hi ha hagut almenys un
jugador del CB L’Hospitalet entre els
deu primers de l’estadística: hi han
estat Xavi Puyada i Adrian Boccia en
tres jornades; Thomas Terell i Salva
Arco en dues, i Roger Fornas i Yamar
Diene en una més cadascun.
Cal destacar la faceta anotadora
de l’equip: és un dels que més
punts ha aconseguit en aquesta pri
mera volta i és líder en assistències.
La faceta defensiva, però, no ha
estat tan brillant i, de fet, l’equip ha
estat un xic irregular en el decurs
de la primera fase de la competició,
encadenant sèries de victòries i de
derrotes entre les quals destaca la
de cinc derrotes consecutives (de
la jornada 10 a la 14). L’objectiu de
l’equip és acabar la fase regular en
tre els vuit primers i poder disputar
la fase pel títol. # enrique gil

Pel que fa a la resta de cat egories, cal destacar la
bona marxa del Centre Ca-
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Partit entre el CB L’Hospitalet i el CB Cornellà, aquesta temporada

tòlic a la Copa Catalunya.
L’equip és segon tot i haver
perdut fa tres jornades da
vant del líder. També a la
Primera Catalana trobem
dos equips com a líders
ferms del grup, l’AEC Coll
blanc-La Torrassa i l’AESE.
En aquesta mateixa categoria, el filial del CB L’H es
manté a la zona tranquil·la
de la classificació.
A la Segona Catalana
el Tecla Sala té opcions
d’ascens mentre que els
filials del Catòlic i de l’AEC
Collblanc-la Torrassa hauran de lluitar per assolir la
permanència.
En bàsquet femení, a la
Primera Catalana, l’AECS
intenta allunyar-se de la
zona de descens després
d’un inici de lliga molt dolent a causa, en bona part,
de les lesions. L’equip sembla que ha reaccionat i en
les darreres jornades ha
sortit dels llocs de des
cens. En canvi el seu filial,
l’AECS B, s’ha situat segon
del seu grup de Tercera Cat alana. A Segona Catalana l’AEC Collblanc-La Tor
rassa es troba en zona
de descens del seu grup
mentre que l’AESE viu co
modament a la zona alta
de la classificació.

El Hospi sustituye a
Bordas por Velamazán
Endika Bordas ficha por el Córdoba
El CE L’Hospitalet ha retocado el
equipo tras la marcha del centrocampista Endika Bordas al
Córdoba, el líder del grupo andaluz de la Segunda B. La plaza
de Bordas la ocupará el vetera
no Toni Velamazán, ex jugador
entre otros del Espanyol y del
Barcelona en Primera División. El
centrocampista llega procedente
del Almería de la Segunda División.
Velamazán, que cuenta en su palma
rés con una copa del Rey consegui
da con el Español, tiene 30 años y
debería asumir la batuta que en el
medio campo del Hospi ha dejado
Bordas. El Hospi ha hecho un buen
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Vermund Brekke y Toni Velamazán

negocio con el traspaso, ya que al
excelente rendimiento que ha dado
el jugador en la primera vuelta se
suman al menos 18.000 euros de
beneficio en la operación.
El Hospi también ha incorporado
otro refuerzo importante, el centro
campista noruego Vermund Brekke,
de 25 años, que procede del Ips
wich Town de la Segunda División
inglesa, aunque ahora entrenaba en
el Zaragoza, recuperándose de una
lesión. También se ha dado de baja
a Óscar Jornet, debido a una lesión
que le apartará cuatro meses del
equipo, aunque se le ha renovado
un año más. # e . g .

