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Els equips pre-mini, sub-23 i sènior femení, líders de les seves categories
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REDACCIÓN

Dos anys de treball de l’escola de
bàsquet del CCR Collblanc-Torrassa comencen a donar els seus
fruits, com per exemple un equip
masculí de categoria pre-mini, entrenat per Efrén Bastida, que
aquesta temporada ha guanyat els
quinze partits de lliga que ha disputat. Aquest és el primer equip
que es forma totalment a l’escola.
Des dels 6 anys, aquests jugadors
es formen al CCR, amb 8 van ser
el primer conjunt que es va integrar a l’escola i ara, amb 10 anys,
són un bon reflex del treball fet.
El CCR Collblanc-Torrassa,
que presideix Margarita Martínez,
té actualment 21 equips de bàsquet que apleguen uns 280 jugadors i jugadores. Els dos equips
sènior juguen a la Tercera Catalana A masculina i a la Segona Catalana femenina. Precisament, les
noies es troben actualment a la primera posició i, amb l’excel·lent
campanya que estan realitzant, tenen moltes possibilitats de pujar a
la Primera Catalana. També tenen
l’equip sub-23 liderant la seva lliga.
Malgrat tot, l’entitat no ha per-

El equipo de voleibol de la AE
L’Hospitalet ha recuperado el terreno perdido en la Primera División, tras ganar a sus dos rivales
directos en la lucha por el ascenso. Tras las derrotas de que informábamos en el último número, el
equipo de la ciudad debía ganar a
S’Arenal de Mallorca i al Sant Pere
i Sant Pau de Tarragona para seguir dependiendo de sí mismo.
Los hospitalenses han acabado
con la imbatibilidad de los mallorquines, al vencerles en la pista de
L’Hospitalet Nord por 3 sets a 0. El
equipo de la Associació Esportiva
ha vencido también al equipo de
Tarragona por 2 a 3, en un encuentro que duró dos horas y media y
que disputaron en pista foránea ante un gran número de seguidores
locales. Estas victorias colocan al
equipo de nuestra ciudad en la segunda posición de la tabla clasificatoria. El equipo que dirige Jesús
Lóbez deberá consolidar ahora
esa segunda posición para así
asegurar la clasificación que le
permitiría acceder a la promoción
de ascenso.
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Dos anys de l’escola de bàsquet
del CCR Collblanc-Torrassa

La AE L’H, a
un paso de
la promoción
de voleibol

Una simpàtica instantània de l’equip pre-mini del CCR Collblanc-Torrassa
dut la inspiració original que els va
impulsar a treballar en el camp de
l’esport: “fer un treball pels nens
del barri”, en paraules de la presidenta del centre. Per la seva part,
la presidenta de la secció de bàsquet, Margarita Martínez, incideix

en la idea que “tots els nens i nenes són vàlids per jugar i tenen lloc
en algun equip de l’entitat”.
El cos tècnic del centre compta amb coneguts noms, tant del
bàsquet local, com Javier Arrimada,
com del bàsquet nacional, com el

jugador de l‘ACB Roger Esteller, que
col·labora amb el senior femení.
Els projectes per al 95 a la
secció són l’organització del primer
torneig de bàsquet pre-mini “Ciutat
de L’Hospitalet”, a l’abril i la Diada
del Mini-bàsquet, al mes de juny.

