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Objectiu: la fase d’ascens
Bàsquet. A la Lliga
EBA, CB L’H i AEC
Collblanc-la Torrassa
tenen moltes opcions
de disputar els playoff per assolir la
categoria LEB plata
L’AEC Collblanc-la Torrassa i el
Club Bàsquet L’Hospitalet estan realitzant una excel·lent temporada a
la Lliga EBA. Els primers, sota la batuta de Josep Maria Marsà, lideren el
grup C de competició amb només
una derrota; els segons, entrenats
per Jorge Tarragona, es mantenen
en la lluita per ocupar alguna de les
tres places que donen dret a jugar
per l’ascens en la segona fase, malgrat que en les darreres jornades
han perdut dos partits claus.
Els jugadors de Josep Maria
Marsà només han perdut un partit,
una derrota un xic sorprenent, a
casa, contra el Castelldefels, equip
de la zona baixa del grup. L’AEC
Collblanc va tenir un mal dia i el
seu rival va saber esgarrapar l’única derrota del líder aquesta temporada, per dos punts de marge.
Malgrat l’ensopegada, el paper de
favorit d’aquest equip torna a ser
inqüestionable. Recordem que la
temporada passada ja van assolir
l’ascens de categoria i que, si no
fos per temes estrictament econòmics, els de Josep Maria Marsà estarien jugant hores d’ara a la LEB.
Possible plaça de líder
Del rendiment de la plantilla en el
que portem de campionat (primera
volta i inici de la segona), destaca
la gran temporada que està fent
Óscar Andrés Duarte, millor jugador
per valoració fins ara de llarg i amb
aportacions a l’equip que parlen per
si mateixes: una quarta part dels
punts anotats per l’AEC Collblanc
són seus i més de 100 rebots.
Si no hi ha un daltabaix ines
perat, una de les tres primeres places en joc serà per a aquest equip,

Esquerra: partit entre el CB L’Hospitalet i el Santfeliuenc, amb victòria local. Dreta: l’AEC Collblanc-la Torrassa es va imposar a domicili al Cornellà

i possiblement serà la de líder.
Per la seva banda, el CB L’Hospitalet es juga aquest mes de febrer
una part important de les seves
possibilitats de lluitar per l’ascens
ja que després de jugar contra el
JAC Sants, segon classificat, en el
moment de tancar aquesta edició
s’enfrontava al líder en el derbi local.
Una nova derrota suposaria encadenar altres tres de consecutives i
allunyar-se perillosament dels tres
primers llocs. L’entrenador, Jorge
Tarragona, es mostra content del
rendiment dels seus jugadors: “Te-

Óscar Andrés
Duarte i Gabriel
Díaz-Morera,
els millors jugadors
dels conjunts locals
nim un equip que està competint
molt bé, estan treballant molt bé, tot
i que en les dues darreres jornades
no hem tingut gaire sort”.
De moment, el jugador més va
luós de l’equip, si mirem les esta-

dístiques, és Gabriel Díaz-Morera.
L’escorta va haver de marxar al
final de la temporada 2012-13 al
bàsquet anglès amb l’aval de ser el
millor jugador de la categoria EBA,
una fita aconseguida també al CB
L’Hospitalet, que dirigia aleshores
Miguel López Abril. Al Regne Unit
va jugar a la segona categoria nacional, on va sumar dos títols i dos
MVP amb els Reading Rockets.
Després de retornar de la seva
aventura anglesa, i de nou al CB
L’Hospitalet, ara mateix en les seves
estadístiques dobla en valoració el

Emoció amb opcions de títol
Bàsquet. Tres
equips de Primera
Catalana estan a la
part alta de la taula
A la Primera Catalana masculina,
duel intens entre els dos equips de
la ciutat, el segon equip de l’AEC
Collblanc-la Torrassa i l’AESE. Superat l’equador de la competició,
els dos conjunts mantenen opcions
d’ocupar un dels dos primers llocs
que donen opcions de jugar la fase
pel títol i que, a més, suposen l’ascens directe (el segon lloc hauria
de ser per al millor segon dels tres
grups de competició).
Qui millor ho té en el moment de
tancar aquesta edició és el filial de
l’AEC, tot i que acaben de perdre el

derbi de la segona volta contra l’AESE de set punts. A la primera volta,
els de Collblanc-la Torrassa havien
guanyat, però només de sis punts
i, per tant, el coeficient particular
és favorable als de Santa Eulàlia.
Qui sap si aquest punt pot acabar
decidint un dels dos primers llocs...
Malgrat tot, encara queda molta
lliga i el segon lloc el tenen encara
a dues i tres victòries de diferència.
A la Primera Catalana femenina,
el Club Joventut L’Hospitalet i l’AEC
Collblanc-la Torrassa tenen objectius ben diferents. Recentment es
van enfrontar en el partit que obria
la segona volta, i com ja va passar
en la primera, les noies del Joventut
L’Hospitalet es van imposar sense
gaire problemes.
El seu entrenador, Ivan Faure,
admet que “anem primeres i és clar

Les del Joventut es van imposar a casa a les de l’Igualada el 7 de febrer

segon de l’equip. De fet, més d’una
quarta part dels punts sumats fins
ara per l’equip els ha anotat ell.
Sens dubte, Gabriel Díaz-Morera
és un jugador molt complet en totes
les facetes del joc i potser no el trigarem a veure en categories superiors si el bàsquet nacional recupera
una mica de vitalitat econòmica.
També cal destacar les aportacions
dels seus companys Oriol Bayo
(màxim rebotejador i segon màxim
anotador), Xavier Guia (líder en assistències) o Michel Acosta (tercera
millor valoració). y

que toca parlar d’ascens si continuem així”, però no vol parlar-ne gaire
perquè encara resta gairebé tota la
segona volta. De moment només
han perdut un partit. La seva jugadora Jessica Baslino creu que “és
veritat que ningú no pensava que
estaríem primeres però un cop aquí
volem acabar primeres o segones”.
Per la seva banda, l’equip de Collblanc-la Torrassa té com a objectiu
la permanència. Amb només tres
victòries, el tècnic Josep Gómez té
clar que la seva lliga no és precisament guanyar el líder i que costarà
seguir un any més a la categoria.
Pel que fa a la resta d’equips de
la ciutat, cal destacar el bon paper
del Centre Catòlic i del BC Tecla
Sala a la Segona Catalana masculina, on encara tenen opcions de
lluitar per l’ascens. També les noies
de l’AESE estan fent una bona
campanya a la Segona Catalana
femenina, on podrien tenir certes
opcions d’ascens. y

