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Només una renúncia pot
deixar el CB L’H en la LEB
Bàsquet. El Torrons
Vicens CB L’H ha
acabat quart per la
cua a la lliga i depèn
d’altres per no baixar
“Som el primer equip en cas d’una
renúncia, que sempre n’hi ha, així
que de moment ens considerem
equip de LEB Plata”, amb aquestes paraules el president del CB
L’Hospitalet, Ramon Patón, afirmava
la seva creença que el seu primer
equip no baixarà malgrat haver quedat quart per la cua en la fase regular, primer lloc que suposa perdre
la categoria. Caldrà, per tant, estar
atent als despatxos de la Federació
Espanyola de Bàsquet, tant per si algun dels equips de LEB Plata renuncia a seguir o bé si algun dels que
es guanya l’ascens a la Lliga EBA no
vol o no pot pujar-hi, normalment per
motius econòmics
El Torrons Vicens CB L’Hospitalet va arribar a la darrera jornada
de la competició amb una mínima
possibilitat de mantenir la categoria,
però la combinació de resultats era
tan difícil que, veritablement, la seva
obsessió en el seu partit contra l’Àvila era guanyar per assegurar-se la
quarta posició per la cua. A banda,
calia acomiadar la temporada amb
una victòria per agrair als afeccionats el seu suport gairebé incondicional malgrat els resultats i també per
acomiadar els jugadors Àlex Reina
i Gabriel Díaz, que no seguiran la
propera temporada.
Reina es retira de la competició
després d’una gran carrera esportiva [vegeu el requadre], mentre que
Díaz deixa el club per motius laborals
després de cinc temporades. Amb

per al record

Àlex Reina,
el capità sorgit
de la generació
dels júnior d’or,
es retira

El CB L’Hospitalet ja treballa en la renovació de la plantilla d’aquesta temporada i els possibles fitxatges

El club demana més
horaris setmanals
d’entrenament per
poder apropar-se als
clubs professionals
Gabri Díaz se’n va el cinquè millor
anotador de la LEB Plata (491punts,
amb una mitjana de 16,37 per partit)
i, per tant, qui més rendiment ha

donat a l’equip aquesta campanya,
amb gairebé 900 minuts jugats (no
s’ha perdut cap partit de lliga) i la
màxima valoració estadística de la
plantilla (471). L’escorta, que acaba
de complir els 28 anys, ha confessat
que el CB L’Hospitalet “és el club de
la meva vida, però haig de marxar a
Madrid per motius professionals”.
El tècnic Jorge Tarragona ha
agraït la feina de la seva plantilla i
tant ell com el president han confessat que no s’esperaven una catego-

ria tan professional. En aquest sentit,
han demanat de cara a la propera
campanya més temps de pista per
poder entrenar un quart i, fins i tot,
un cinquè dia.
Mentrestant, el club gaudeix de
la participació dels equips júnior i
cadet en la fase final del campionat
d’Espanya de les seves categories.
A Bilbao, el júnior ha arribat fins als
vuitens de final, que ha perdut amb
la Penya per 82 a 67. El cadet jugarà del 21 al 27 de maig a Lleida. y

Àlex Reina deixa el bàsquet
actiu després de 20 anys
com a jugador, 15 dels
quals els ha passat al CB
L’Hospitalet. Reina considera
que un dels moments més
emotius de la seva carrera
va ser el campionat de
Catalunya júnior l’any 2007,
amb “la meva estimada
generació del 89”, aquells
júnior d’or del club, quan va
conviure, entre d’altres, amb
l’NBA Serge Ibaka i amb
l’Àlex Llorca –que ha acabat
jugant a l’ACB–. L’altre gran
moment ha estat el més
recent, el retorn de l’equip
a categories professionals.
“És tot el que havia somiat
de petit, i que bonic és ferho a casa, al club de la meva
vida”. El capità ja ha entrat
en la història del club.

Cuando acabar quintos
en la liga EBA significa
una amarga decepción
Básquet. Por
primera vez en 5 años
el AEC Collblanc no
disputa el ascenso
Tras cuatro grandes temporadas en
las que el Aracena AEC Collblanc
era uno de los equipos potentes
de la liga EBA y disputaba las fases
para subir a LEB Plata, acabar este
año en quinta posición sabe a muy
poco. Numerosas lesiones y ausencias han limitado la continuidad de
un equipo que deseaba seguir su
estela ganadora pero que al final ha
aprendido a lidiar con las derrotas.

“Nosotros tenemos que aspirar
a estar arriba, yo soy un entrenador
ganador, somos un equipo ganador,
y quedar quintos es como un drama,
pero tenemos que ser también honestos con lo que nos ha pasado en
la temporada”, explica el entrenador
Josep Maria Marsà. Lesiones y otras
ausencias han mermado la continuidad, más allá del principio y de las
últimas jornadas de la liga EBA. El
resultado, 13 victorias y 13 derrotas.
El equipo ha tenido que afrontar
sus limitaciones. Marsà lo explicaba
claramente: “no estábamos acostumbrados a vivir situaciones malas,
este equipo lleva cuatro años de
mucho éxito, y perder dos o tres

partidos seguidos es algo que no
nos había pasado, así que saber sobreponerse a esto es lo más positivo
de la temporada”
Lluís Jacas, destacado
Josep Maria Marsà ha utilizado
esta campaña hasta 17 jugadores,
de los que sólo siete han disputado
al menos 20 de las 26 jornadas.
Uno de los más destacados, Lluís
Jacas, se ha quedado en los 16 partidos jugados, pero le han bastado
para encaramarse como el máximo
anotador del equipo y decimotercero del grupo, con una media de 14
puntos por encuentro. Su porcentaje en tiros de dos, con más del 62%

Las estadísticas de Lluís Jacas en tiros de dos, de las mejores de EBA

de aciertos, ha sido el cuarto mejor
del grupo. Su valoración media de
casi 15 por partido también le sitúa
entre los mejores de la categoría.
De cara a la próxima temporada,
el técnico apuesta por la continuidad, aunque con matices. Marsà
considera que deben ser "más

sólidos, tenemos que fichar algún
jugador más interior". El entrenador
del Aracena está convencido de que
"con esta plantilla, haciendo un par
de retoques y siendo más constantes, sin lesiones ni contratiempos,
creo que volveremos a estar arriba,
que es donde nos toca estar”. y

