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Setanta-cinc anys
d’història i un any
per tornar a somiar
El Club Bàsquet L’Hospitalet
continua immers en la celebració dels seus 75 anys
d’història i ho fa fent una mirada enrere, però també fent
un ferm pas endavant cap a
la consolidació del club com
un dels grans del bàsquet
català.
La celebració dels actes ja va
començar el gener amb l’impressionant Torneig Júnior Ciutat de
L’Hospitalet que va captivar a tothom, amb la presència d’una
High School nord-americana. Ara,
i després d’haver assolit l’ascens
a la Lliga LEB-2 proclamant-se
brillant campió de la lliga EBA, els
actes de commemoració continuen el seu camí, sense deixar
de pensar, però, en la lliga que li
espera al primer equip del club.
La junta directiva de l’entitat,
presidida per Xavier Gonzàlez,
aposta pels èxits futurs. Un èxit
que evidentment seria la permanència, tot i que no es renuncia a
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El debut del CB L’Hospitalet a la Lliga LEB-2
serà al Complex Esportiu

L’apunt

L’Hospitalet Nord el pròxim divendres 10 de setembre a dos quarts de
vuit del vespre, contra el
Celso de Pontevedra. Tot
i això, els partits a casa
enguany tornaran a ser
els dissabtes, a un quart
de set. El club ha endegat una campanya per
augmentar la massa social i omplir L’Hospitalet
Nord. Per 40 euros es podran veure partits de
LEB-2 i rebre diferents
obsequis. De moment la
campanya per captar
nous socis funciona a
bon ritme.

res encara que hi hagi risc, com
el que suposa ser un novell en
una categoria tan competitiva
com la lliga LEB-2.
De moment l’aposta més forta és la del tècnic, Mateo Rubio,
un home de la casa amb molta
projecció i que fa un plantejament inicial de donar continuïtat
a la plantilla que va assolir l’ascens. Homes experts en la categoria com Charlie Larraz, Álex
Formento, Juan Antonio Jobacho
i Álvaro Tor continuen al club,
com també Cristian Oliva i Bernat
Luque, l’incombustible capità
que vol seguir donant caràcter a
l’equip. Puja del filial David Ausina, un aler jove. La plantilla la
completen tres fitxatges de luxe:
el base Xavi Puyada, procedent
del Cornellà; l’ala-pivot Marcus
Vinicius, que arriba cedit pel Lleida, i el nord-americà Thomas Terrell, un pivot de 2,01 d’alçada
procedent del Huelva i que acredita bons registres. # ÒSCAR MILLA
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EL CB L’Hospitalet debuta enguany a la lliga LEB-2

En primer pla, el nou americà Thomas Terrell
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