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11 de febrer del 2013 DIARI DE L’HOSPITALET

CB L’H i AEC Collblanc, els
animadors de la Lliga EBA
Bàsquet. Els dos
equips capdavanters
de L’Hospitalet han
disputat una primera
volta de la lliga
per emmarcar
El Club Bàsquet L’Hospitalet i l’Ara
cena AEC Collblanc-la Torrassa
han completat la primera volta de la
Lliga EBA de forma brillant. L’Hos
pi de Miguel López Abril ha sumat
vuit victòries i ha encaixat set derro
tes, mentre que el balanç de l’AEC
de Josep Maria Marsà és de nou i
set. Al tancament d’aquesta edició
de L’HOSPITALET, els dos equips
afrontaven la tercera jornada de la
segona volta.
El CB L’Hospitalet amb un equip
molt jove, amb una mitjana de 23
anys, ha fet una bona primera fase
de competició. A més, de les set
derrotes encaixades, tres han estat
per només un punt, una a la prorro
ga i una altra per tres punts. Per tot
plegat, l’entrenador de l’equip, Mi
guel López Abril, defineix la primera
volta de “sensacional” i apunta que
“ningú no donava res per nosaltres,
i malgrat la nostra joventut, estem a
la part alta de la classificació”.
Dos jugadors de la plantilla, Ga
briel Díez i Álex Reina, sobresurten
en les estadístiques de la compe
tició. En Gabi és el segon màxim
anotador de la Lliga i el segon

Conveni

jugador més valorat. L’Álex Reina
és l’home que mes pilotes ha recu
perat. Tot i això, Miguel López Abril
destaca l’aportació global perquè
“tots tenim un paper per fer gran
l’equip més enllà de les individuali
tats”. En aquesta primera etapa de
la temporada, cal lamentar la baixa
per lesió de Sergio Hernández, que
tot just ha tornat a l’inici del 2013.
L’Hospi afronta la segona volta
amb la confiança que dóna la feina
ben feta fins ara. Però el coach Mi
guel López Abril en vol més: “Hem
de millorar els registres de la prime
ra i també el bàsquet, aquest és el
nostre repte”.
Cal recordar que, a final d’aques
ta temporada, el CB L’Hospitalet
viurà un procés electoral per escollir

solvència, amb nou victòries i sis
derrotes. Marsà es mostra molt sa
tisfet de la “regularitat de l’equip,
l’autèntic malson de l’any passat.
Hem crescut en consistència”.
Dos dels seus jugadors lideren
dues estadístiques de la competi
ció. Josep Mestres, la de rebots, i
Pedro Luis Corominas, la de millor
llançador de tres punts. També destaquen per la seva fiabilitat Joan
Jordi Vall-Llobera i Òscar Andrés.
Una plantilla que s’ha reforçat amb
l’arribada, ara fa un mes, del base
escorta Sergi Guàrdia, procedent
del CB Mollet.
La junta directiva de l’Aracena
AEC Collblanc-la Torrassa, que presideix Victoria Segura, es marca
com a clar objectiu de la temporada

L’equip de López
Abril, un dels més
joves de la lliga, està
sorprenent tothom

El conjunt del
Fum d’Estampa
ha refermat el seu
paper a la categoria

president. L’actual màxim mandatari
de l’entitat, Joan Ramon Paton, ja
ha mostrat la intenció de continuar,
mentre que altres personalitats del
món de la cistella de la ciutat, com
Joan Pujol i Joan Estrada, també hi
estarien interessats.
L’Aracena AEC Collblanc-la Tor
rassa també ha presentat molt bons
registres. En el seu segon any a
la categoria, l’equip de Josep Ma
ria Marsà està mostrant una gran

la permanència a la categoria sense
haver de passar massa angoixes.
Una fita que amb els registres acon
seguits fins ara té a tocar. És per
això que l’entrenador de l’equip del
Fum d’Estampa, Josep Maria Mar
sà, es mostra un pèl més ambiciós
i exigent amb els seus jugadors:
“És cert que la meta és segellar la
continuïtat, quant abans millor. Però
també és veritat que tenim equip per
fer més coses”. y

Partit del CB L’Hospitalet contra el Lluïsos de Gràcia de la Lliga EBA
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Toyota de L’H
signa un acord
amb l’Espanyol

Primera jornada
solidària de lluita
contra el càncer

El defensa Alan
Liesegang se’n va
cedit a la Grama

Cinc medalles
al Campionat de
Catalunya absolut

El concessionari Toyota Starbaix de
L’Hospitalet, que també té centres
a diversos municipis del Baix Llo
bregat, ha signat un acord de col·
laboració amb l’Espanyol pel qual
cedirà vehicles de la marca a l’en
titat, per al personal directiu, per al
cos tècnic i per als jugadors, durant
aquesta temporada i la vinent. y

La recaptació, destinada a l’Asso
ciació Catalana de Lluita contra el
Càncer, va superar els mil euros. La
jornada, organitzada pel Complex
Esportiu Tennis L’H amb la col·labo
ració de la Federació Catalana, va
tenir com a campions Pablo Lanza i
Bernat To. També hi va participar la
tennista professional Laura Pons. y

El jove central Alan Liesegang mar
xa cedit fins a final de temporada a
la Gramenet de la Tercera Divisió.
L’Hospi, al final, ha descartat la incor
poració del defensa Dani Erencia
per falta d’entesa amb el seu club, el
Girona. El club de la nostra ciutat és
l’únic del grup de la Segona Divisió
B que no ha fer cap fitxatge. y

Lamin Jammeh en triple salt i Victòria
Sauleda en 800 llisos van aconse
guir les dues medalles d’or de l’ISS
L’H Atletisme. Oyidiya Oji va ser se
gona als 400, igual que la juvenil Ju
dit Pérez als 3.000. Noèlia Ferruz va
ser tercera als 1.500. D’altra banda,
el cadet femení del club va ser cin
què del Campionat d’Espanya. y

