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El triplet de Copa s’esvaeix
Bàsquet. Tres
equips de L’H
intenten deixar ben
alt el seu estendard
en Copa Catalunya
En una temporada insòlita, amb el
CB L’Hospitalet, l’AEC Collblanc-la
Torrasa i l’AESE a la Copa Catalunya com a categoria superior en
el bàsquet masculí de la ciutat, els
esquemes de les últimes dècades
han deixat pas a un campionat amb
molts partits de rivalitat local. La
primacia esportiva, però no històrica, del CB L’Hospitalet es posa en
dubte.
De fet, després de superar l’e
quador de la fase regular, l’AEC és
l’únic dels tres que ara mateix disputaria la fase final, tot i que el CB
L’Hospitalet hi és a tocar. El triplet
que els optimistes van entreveure
durant les primeres jornades, però,
està lluny ara per ara de fer-se realitat. Fins a la vuitena jornada, els
tres equips de la ciutat dominaven
els primers llocs i es situaven sovint
entre els quatre primers que donen
dret al final de temporada a jugar per
l’ascens a la lliga EBA, però després
la competició s’ha encarregat de
posar a tothom al seu lloc.
L’equip de Collblanc-la Torrassa,
que dirigeix Josep Maria Marsà,
intenta aconseguir un nou ascens,
en aquest cas a la lliga EBA. No
han escatimat en mitjans, i la prova

quatre primers. Els rivals a batre són
de moment el Sitges i els Lluïsos
de Gràcia. Amb els primers, l’AEC
manté el coeficient particular a favor després de guanyar a domicili i
perdre recentment a casa; amb els
de Gràcia, de moment van perdre el
partit de la primera volta.
També el CB L’Hospitalet es
manté amb opcions d’entrar en els
llocs de privilegi. L’equip de Ferran
Aranda ha hagut de lluitar amb dues
dificultats: la complexa adaptació
d’un club que abandona categories
nacionals i la necessitat de refer la
plantilla i partir quasi de zero per ai-

El CB L’H ronda les
places de privilegi;
l’AESE, les de perill
de descens

Un atac de l’AEC en un recent partit contra el líder, el Sitges, al Fum d’Estampa

més recent és el fitxatge del pivot
Charles Poe, un rodamón del bàsquet nacional i europeu, amb experiència a la LEB i l’EBA, i també al
bàsquet suís, francès i israelià. Poe,
nord-americà nacionalitzat espanyol,

L’AEC Collblanc-la
Torrassa té serioses
opcions de lluitar
per l’ascens a l’EBA

arriba amb 37 anys i s’integra en un
equip format per una base de jugadors que porten temps junts i a la
qual s’han fet alguns retocs. L’equip
de Marsà es va situar ja de bon
començament, i fins ara, entre els

xecar un equip de Copa Catalunya.
De fet, encara ha incorporat fa pocs
dies un nou jugador, l’aler Marc
Gómez, que torna al seu club de
sempre. Malgrat l’important repte, el
tècnic de moment manté l’equip al
llindar de la zona de privilegi.
Per la seva banda, l’AESE de
Cristobal López sembla més clarament un equip que ha de lluitar per
evitar les posicions de descens. Tot
i el bon inici de lliga, ara per ara acumulen ja 11 derrotes, vuit de consecutives en les darreres jornades.
Per primer cop ha entrat en zona de
promoció per evitar el descens. y

Es veuen venir descensos
Bàsquet. De la
Primera catalana cap
a baix, la temporada
dels equips locals
està sent discreta
A la Primera Catalana, el Centre
Catòlic que entrena Pep Abasolo
es manté a la zona mitjana de la
classificació, però amb la vista més
posada en allunyar-se de la zona de
promoció de descens que no pas
en metes més ambicioses.
A la Segona Catalana el primer
equip del Tecla Sala es troba en
una situació similar, vorejant la zona

de promoció de permanència. El filial de l’AEC Collblanc-La Torrassa,
en el mateix grup, està directament
involucrat en la lluita per evitar el
descens directe. A la Tercera Catalana, Joventut L’Hospitalet i els filials
de Catòlic i AESE encara tenen
certes opcions d’ascens, tot i que
el liderat es troba a quatre victòries.
En aquest grup, Sant Josep Obrer i
els filials de Tecla Sala i AEC estan
destinats a intentar evitar el descens directe.
Els equips femenins
Pel que fa als equips femenins de
bàsquet, tampoc van massa bé les
coses per als clubs hospitalencs.

A la Primera Catalana, el Joventut
L’Hospitalet lluita per evitar el descens, malgrat victòries sonades com
la protagonitzada fa poc davant del
líder Banyoles.
A la Segona Catalana, les noies
de l’AEC Collblanc-La Torrassa,
amb dos partits pendents, es mantenen amb opcions de no patir per
mantenir-se’n. A la Tercera Catalana, el filial de l’AEC és el millor situat
ja que ara mateix és el líder sense
derrotes després de 17 jornades.
Per contra, el Tecla Sala es troba en
les darreres posicions. En un altre
grup de Tercera, el filial de l’AECS
és quart, mentre Casino i Alhenya
intenten evitar el descens. y

El Catòlic culmina un contracop en un recent partit contra el Claret

